
Pravděpodobně
nejv,ýznamnější akce
v letošním českém střeleckém
kalendáři proběhla ve
dnech 16. až 23. čeruence
2014naznámé střelnici
v Ludvíkovicích u Děčína.
konalo se tam mistrovství
světa ve střelbě na kovové
siluety. ME v siluetách se

MlsTROUsWl SUETA
u Ludvíltovicích
pořádá od roku 1991 v liché
roky, mistrovství světa v sudé.
první mistrovství světa se
konalo ve Francii v roce 

,l994

a už tehdy na něm byli čeští
střelci. Češi a Češky tuto

disciplínu umějí.

ll Bez práce §tavěčůterčů §e žá dný silu€tový záVod neobeide, Leto§ §iV Ludvíkovicích užilijak po-
řádné vedro,tak deštivé dny. siluetyzvřat o které v této di§ciplíně jde. stoiíV pěticích na podstavcích
viednotliv,ých vzdálenoďech, Když spadne z podstavce. zásah platí když nepadne,tak smůla.

}l Letošní m i§trovství světa vsi|uetové §třelbě
dalo provozovateli ludvíkovické střelnice Luboši
Cyprichovi pořádně zabrat, 0dmakal si io ovšem
celý orqanizačnítým.

a také do střeliva, kde se vtomto oboru
velmi vynalézá a experimentuje.

střílíse ,,na zvířátka" V podobě siluet
(kuře, prase, krocan, beían). Terče
z pořádně tlustého ocelového plechu
(pro malorážku se doporuěuje 6 mm,
pro velké ráže víc) se řadí do čtyř linií,
přičemž V každé linii ie pět ste.iných
terčů. Terčové linie jsou V různých
Vzdálenostech: až do 100 metrů pro
malorážku, malorážkovoU pistoli a pol-
ní pistoli), do 200 metrů pro Velkorážní
pistoli a do 500 m pro velkorážní
pušku. Nejblíž ke střelci jsou kuřata,
potom prasata, krocania berani. Menší
terče isou tudíž blíž ke střelci, Větší dál.
konkrétní vzdálenost terčů od střelce
ie určena V pravidlech jednotlivých
disciplín. Střílí se série pěti Výstřelů

l,J

třelba na kovové (ocelové)
silUety je sportovní disciplí-
na, o kteíé se občas mluví,
ale zdaleka ne všichni, kdo
o ní mluví, si ji také Vyzkou-

šeli nebo ji aktivně pěstují. Pokud se
má provozovat podle meziná rodních
pravidel, je totiž prostorově poměrně
náročná, a pokud ji chcete provozovat
na špičkové úrovni, Vyžaduje nemalé
investice do zbraní, případně optiky
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zleva doprava, na každou siluetu iedna
rána. Na každou skupinu (řadu) terčů
je stanoven časový limit. U pušek je to
150 sekund, u pistolí 120.

Krása siluetové střelby je V rozmani-
tosti jejích disciplín. střílíse z krátkých
nebo dlouhých palných zbraní. nověji
též ze zbraní vzduchových. Jak uvádí
Vynikající střelkyně těchto disciplín
petra Rouhová, siluetová střelba má
dnes deset disciplin pro střelbu krát-
kými palnýmizbraněmi (ětyři Ve Velko-
rážní, čtyři V malorážkové a dvě v polní
pistoli). Pro dlouhé palné zbraně exis-
tují dvě disciplíny pro malorážky a dvě
pro Velkorážní pušky.

Pravidla pochopitelně určují také po-
lohy pro střelbu, ale v zásadě isou je-
nom dVě: Vstoje a freestyle. V té druhé
poloze si prostě můžete Vybrat, jestli
budete střílet vkleče, vleže, vsedě nebo
Vstoie. Každý střelec má pochopitelně
svoji oblibenou, nacvičenou a zaruče-
ně neilepší polohu. ovšem nejčastější
poloha je V tomto případě Vleže na
zádech s nohama směrem k terčům,
přičernž se ruka se zbraní opírá o nohu.
Pokud se střílí vstoie, může střelec
nebo střelkyně držet zbraň iednou
nebo oběma rukama, a|e současně
platí, že paže ruky držící zbraň se nesmí
mezi zápěstím a ramenem dotýkat jiné
částitěla. Pušky se střílejí pouze Vstoje.

,,Před dvěma lety proběhlo mistrov-
ství svéta v Jihoafrické republice a tam
Česká republika požádala o možnost
pořádat 11, mistrovsfuí V roce 2014,"
řekl nám provozovatel střelnice V Lud-

víkovicích Luboš Cyprich. ,,Po pravdě
jsme za přidělení nemuseli ani moc
lobbovat, protože nebyl žádný jiný
zájemce o pořádání. Pořádat takovou
celoplanetárni akci, to je především
ohromná hora práce a odpovědnost."
Ludvíkovická střelnice je dnes u nás
jediná, kde se pravidelně provozuje
střelba na siluety V celém rozsahu
podle mezinárodních praVidel.

Na mistrovství světa se přihlásilo
180 střelců ze 17 zemí EvropY, AírikY,
Asie a Austrálie. smůlu měli §třelci
z Namibie, kteří si nestačili Včas Vyřídit
formality a bez Víz nemohli přiiet. Na
startovní čáře tak stáli střelci z Austrá-
lie, ČR, Dánska, Finska, Francie, lrska,
ltálie, Jihoaírické republiky, Madarska,
Německa, Nizozemska, Norska, Ra-
kouska, Srí Lanky, Švédska, Šv,/carska
a USA. Z České rebubliky se na mist-
rovství světa přihlásilo dvacet střelců.

Jak nám řekl Luboš Cyprich, ienž
tuto disciplínu stříIí nějakých patnáct
let, před dvěma lety se změnila pra_
Vidla a stalo se tak k nelibosti řady
střelců, z nichž mnozí siluetovou střel-
bu prosíě opustili - někteří starší na-
příklad z toho důVodu, že nevidí nové
menší terče. Podle Luboše Cypricha
nepřinesla změna pravidel celosvětově
rozvoj disciplíny, ale V lepším případě
ieií stagnaci. byt ne ve všech zemích.
Například Ve Franciise siluetám pořád
věnu.je na 10 000 střelců,,.

zajímavÝ ie také postřeh Luboše
Cypricha, že do zbraní lze investovat
nekonečně mnoho peněz. ale lll
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Evropy (V ČR bylo už třikrát) nebo
teď popíVé mistrovství světa.

t} Ženy i muži stříleií s po-
lečně. Vynikající Hakušanka
Dunja Lamprecht§i z puško-
v,ých §outěžíodvezla tři me-
daile Včetně jedné zlaté,
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V Austrálii s drulovem se zkráceným
záVěrem V ceně kolem 100 dolarů.

Akce.iako mistrovství světa se neo-
bejde bez podpory z řady stran. Vstříc-
ně se k celé akci postavilo město
Děčín. pomohla samozřejmě organi-
zace lMssu a optiku zapůjčila íirma
lMeopta, což střelci, kteří se k nám
přepravovali letadly, kde se počítá
každé kilo, nepochybně ocenili a tuto
možnost VyužíVali. Připojila se firma
steyr sport, které zde Vedle předvá-
dění sv\ich Větrovek pro tuto disciplínU
pomohla za.iistit také pilotní mistrov-
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z mnoha disciplín (střelci zpravid|a střílejí
nejméně čtyři) a hodnoceníje jak celkové
(aggregate). takVe složitém systému Vý-
konnostních kategorií. Proto se zde zmí-
níme jen o tom, že světová konkurence
se rozšiřuje. Vystoupení našich střelců na
letošním l\4S rozhodně nebylo neúspěš-
né, nicméně v minulostijsme dosahovali
i lepších \^/sledků. Zejména markantní
byl letošní propad v soutěžích družstev
- pokud se vůbec česká družstva povedlo
V jednotliv,ých disciplínách poďavit.

Z ludvíkovických výsledků zde uvá-
díme pouze mistry světa V soutěži
jednotliVců a družstev V agregovaném
hodnocení disciplín,
)l Big Bore Pistol (Velkorážní pistole)

- Hans-Peter Kobelt (SUl) a Austrálie
ll small Bore pistol (malorážková

pistole)
- sylvain Kaleta (FRA) a Austrálie

't 
Field Pistol (polní pistole)

- Petr Černý (cZE) a Finsko
ll small Borě Rifle (malorážka)

- Marko Nikko (FlN) a Rakousko
tl Big Bore Rifle (velkorážní puška)

- Marko Nikko (F|N) a Rakousko
Petr Černý Vystřílel medaile i V obou

dílčích disciplínách polní pistole: zIatou
V Production a bronzovou ve Scoped.
lvo Picek, snad nejúspěšněiší střelec
v celé historii naší siluetové střelby,
tentokrát Vyhrál V samostatně hodno-
ceném souhrnu Výkonů V pistolových
disciplínách Vstoje (V družstvech byla
prvníFrancie) a přidal klomu stříbrnou
medaili Ve Velkorážní pistoli Vstoje.

Úplné výsledkové listiny najdete na
hta//WWW.czmssa.cz/ms_2o 1 4, 

I

ti-
! 

^']'.''oPn\ť:i

l' Field Pisto]Aqqre-
gate| l, Petr cerný
(CZE)70 b,,2, Gérard
Rudzinski(FRA)68,
3. chíistophe Valiton
(FRA)66

@

není to záruka špičkových Výkonů.
Zbraň špičkového střelce nedělá, ale
může mu hodně pomoci. ovšem na-
příklad český střelec IVan chmelík
vyhrál svého času mistrovství světa

ství světa Ve vzduchové pistoli. Dia-
bolky pro Vzduchovkové mistrovství
posk}.tla firma JsB.

Pokud jde o Výsledky 11. Mistrov-
ství světa, siluetové soutěže sestáVají

htťtnnn
ll PředVáděčka dlouhých
i krátkých větrovek značky
steyr sportse těšila zájmu
řady úěa§tnftů
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