
Mistrovství ČR 2010 malorážkou na mizivé cíle
První Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě malorážkou na mizivé cíle 

do 50 metrů s puškohledem a s  otevřenými mířidly podle nově upravených pravidel 
s odlišným hodnocením zásahů pořádané Českým střeleckým svazem proběhlo 4. září 
2010 v Hradci Králové. Organizátoři mistrovství ze Sportovně střeleckého klubu Policie 
H. Králové na střelnici v Hradecké Třebši opět přivítali střeleckou elitu z celé republiky. 
Záštitu nad jeho průběhem stejně jako v minulých letech převzal brig. generál JUDr. 
Petr Přibyl, ředitel krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje.

Samozřejmě že se nejedná o první mistrovství v těchto disciplínách, ta svaz pořádá již 
mnoho let, ale o první střílené na nové typy terčů, které jsou oproti těm minulým doplněné o 
bodovací  kruhy.  Tam,  kde  dříve  stačilo  terč  zasáhnout,  dnes  je  zapotřebí  co  nejpřesnější 
střelbou získat co nejvíce bodů. Ve druhé části závodu na mizivé cíle může závodník docílit 
maximálně 100 bodů, pokud ale  bude zasahovat  jen okraje terčů,  může skončit  jen se 64 
body. Ve třetí části na mizející a pohyblivé terče je situace obdobná. Plný počet je 220 bodů, 
při smůle jen 117 při plném počtu zásahů.

Nové změny v hodnocení přinesly nejen vyšší nároky na střelce, ale i na rozhodčí. Ti 
museli častokrát doslova na kolenou kalibrem zjišťovat hodnotu zásahu na nízko umístěných 
terčích, potrápit se místo s jednoduchým součtem zásahů i s jejich bodovým hodnocením, ale 
svoji práci zvládli bez zádrhelů.

Dalším prvenstvím tohoto mistrovství je také skutečnost, že na něm byly ustanoveny 
nové  rekordy ČR.  Ty dosud platné  tak  zůstávají  definitivní.  Dřívější  hranice  absolutního 
rekordu s hodnotou 460 bodů se nepodařilo docílit nikomu, zdolání toho nového s maximem 
520 bodů však bude daleko obtížnější.

Na přejímku zbraní dohlédl bystrým okem i hlavní rozhodčí Ing. Lubomír Bílek



Po přejímce se závodníci, rozhodčí i pořadatelé shromáždili ke slavnostnímu zahájení. 
Protože tyto disciplíny, střílené původně jen z vojenských zbraní na 100 – 300 m, mají základ 
v bojových  a  velkorážné  se  stále  střílejí  na  nekrytých  střelnicích,  nosí  mnoho  střelců 
maskovací nebo pracovní policejní oděv. Vždyť řada z nich k nim ani nemá daleko. Rozhodčí 
v oblecích pak působí tak trochu kontrastním dojmem.

Nástup na zahájení mistrovství.

Zahájení  se  ujal  předseda  organizačního  výboru  Jaroslav  Frýda  a  představil  hlavní 
funkcionáře.  Bohužel  ředitel  soutěže  brigádní  generál  JUDr.  Přibyl  se  omluvil,  za  ČSS 
závodníky pozdravil člen prezídia a zároveň hlavní rozhodčí Ing. Lubomír Bílek

Uvítání závodníků a nezbytné poučení o bezpečnosti



Mezi střelce z malorážní i velkorážní pušky na mizivé cíle se již léta řadí i MUDr. 
Zbyněk Souček. Patří k nejstarším, není-li jím vůbec, aktivním závodníkům v ČSS. K jeho 
téměř neuvěřitelným osmdesátým narozeninám mu pořadatelé při zahájení předali  pamětní 
list s věcným darem a všichni zúčastnění ho odměnili potleskem.

Osmdesátník MUDr. Zbyněk Souček

Že se jedná o ostříleného harcovníka dokládají i přejímací značky z řady mistrovství 
kterých  se  zúčastnil  na  pažbě  jeho  malorážky.  I  ve  svém  věku,  pokud  se  mu  náhodou 
z nějakého důvodu nedaří, podává velmi solidní výkony.

Dr. Souček se připravuje ke střelbě



Příprava končí a jde do tuhého

V první  části  závodu  s puškohledem  se  na  špici  usadil  Pavel  Dvořák  z SSKP  H. 
Králové neuvěřitelným nástřelem 99 a 100 bodů následovaný Robertem Chlapkem z SSK H. 
Králové-Třebeš s 96 a 100 body a Radkem Matviakem z Combatu Liberec s 94 a 100 body. 
Již druhá část závodu, kterou dříve většina střelců absolvovala s plným počtem bodů, však 
pořadím zamíchala. Na první pozici se vyhoupl Chlapek když ztratil pouze jeden bod, Dvořák 
se ztrátou pěti bodů zaujal druhé místo.

Druhá část závodu, právě jsou vystaveny mizivé terče na 33 metrech

Ve třetí, a díky pohyblivým terčům asi nejobtížnější části, však byla výměna pořadí 
nejdramatičtější.  Dvořák na prvním mizejícím terči dal dvě desítky a dvě devítky,  stranou 
běžící  terč však dvakrát minul a i když na dalších mizejících terčích zasáhl všemi ranami 
desítku, ztráta 46 bodů ho srazila s celkovým výsledkem 468 bodů až na konečnou šestou 
pozici. Chlapek postupně ztrácel jeden, dvacet jeden a jeden bod a s celkovým výsledkem 492 



body nakonec skončil na bramborové čtvrté pozici.  Na třetí místo se postupně z osmého a 
šestého místa prostřílel výkonem 497 bodů Lumír Rosický z Mělníka, který ve třetí části s 
plným počtem zásahů  přišel  jen  o  sedm bodů.  Na  druhou  příčku  se  s 498  body  vyšvihl 
z pátého místa Miloslav Šefránek z SSKP Holešov díky všem zásahům a ztrátě devět bodů. 
Mistrem republiky pro rok 2010 se stal nástřelem 503 body Luboš Marek z SSK Union Praha, 
který postoupil ze čtvrté pozice díky ztrátě pouhých tří bodů na prvním mizivém a tří bodů na 
stranou běžícím terči.  Jediná žena mezi muži,  Blanka Kalinová z Hradce Králové,  ve třetí 
části závodu zabodovala a i když se po první z dvacátého prvního místa propadla na dvacáté 
páté, celkovým nástřelem 448 bodů obsadila dvanácté místo.

Ukázka kompletní sady terčů na 17, 33 a 50 metrech

V disciplíně s otevřenými mířidly byla situace mnohem jednodušší, protože se pořadí 
na prvních třech místech od počátku až do konce závodu nezměnilo. Vítězný Marek Bukač 
z SSKP Ostrava svůj tříbodový náskok z první části závodu ve druhé  třetí ještě o čtyři body 
zvýšil  a  mistrovský titul  získal  za  dosažených 488 bodů.  Stříbrnou pozici  obsadil  Robert 
Chlapek se 481 bodem, bronz po značném propadu ve druhé části udržel výkonem 468 bodů 
Jan Gregor z SSK Boletice-Děčín.

 
Až velké zvětšení ukázalo kudy prošly dvě střely M. Bejra na stranou běžícím terči



Práce rozhodčích je často braná jako samozřejmost a většinou se o ní při hodnocení 
soutěží nikdo ani nezmiňuje. Bez nich se ale žádná soutěž neobejde a tyto disciplíny, obzvlášť 
pokud je špatné počasí, jim při hodnocení terčů dají docela zabrat.

  
     Puškohled – Rosický, Marek, Šefránek          Otevřená mířidla – Chlapek, Bukač, Gregor

Družstva jsou v těchto disciplínách netypicky tvořena pouze dvěma závodníky. Ti si 
ve druhé části závodu navzájem pomáhají jako pozorovatelé vyhledáváním mizivých cílů a 
vyhodnocováním  zásahů.  Zde  si  neochvějně  zlaté  medaile  a  mistrovské  tituly  v obou 
disciplínách vystřílela dvojice Robert Chlapek a Miroslav Bejr z SSKP H. Králové, střílející 
jako družstvo Královéhradeckého KS. Další medailemi ověnčená dvojice byli Miloslav a Jan 
Gregorovi  tvořící  družstvo  Boletice  se  stříbrem  v puškohledu  a  bronzem  v otevřených 
mířidlech, kde Jan Gregor získal i bronz v jednotlivcích. Dvěma medailemi se může pyšnit i 
Miloslav Šefránek, který ke stříbru za jednotlivce přidal bronz, který vybojoval ve družstvu 
SSKP Holešov společně se svým klubovým kolegou Josefem Tóthem v puškohledu.

Puškohled družstva – J. a M. Gregorové, Chlapek a Bejr, Tóth a Šefránek



Otevřená mířidla družstva – Dvořák a Vídeňský, Chlapek a Bejr, M. a J. Gregorové

Výsledky:
MPuMC(Pu) (puškohled)  jednotlivci – 1. Luboš Marek, Union Praha – 503, 2. Miloslav 
Šefránek, P Holešov – 498, 3. Lumír Rosický, Mělník – 497, 4. Robert Chlapek, H. Králové-
Třebeš – 492, 5. Miloslav Gregor, Boletice-Děčín – 468.
Družstva – 1. Královéhradecké KS 3 (R. Chlapek, M. Bejr) – 955, 2. Boletice (M. Gregor, J. 
Gregor) – 933, 3. P Holešov 1 (M. Šefránek, J. Tóth) – 930, 4. Královéhradecké KS 1 (J. 
Frýda, B. Kalinová) – 900, 5. P H. Králové 1 (P. Dvořák, I. Dvořák) – 895.
MPuMC(OM) (otevřená mířidla)  jednotlivci - 1. Marek Bukač, P Ostrava - 488, 2. Robert 
Chlapek – 481, 3. Jan Gregor, Boletice-Děčín – 468.
Družstva – 1. Královéhradecké KS 3 (R. Chlapek, M. Bejr) – 891, 2. Královéhradecké KS 5 
(P. Dvořák, M. Vídeňský) – 877, 3. Boletice (J. Gregor, M. Gregor) – 850 bodů.

Výsledkové listiny najdete na těchto adresách:
http://shooting.cz/browser.php3?doc=36959
http://shooting.cz/browser.php3?doc=36975

Radko Krejčí

http://shooting.cz/browser.php3?doc=36975
http://shooting.cz/browser.php3?doc=36959

