
 
Ve dnech 30. a 31. srpna 2014 proběhlo na střelnici v Dě-
číně - Maxičkách Mistrovství České republiky 2014 ve 
střelbě libovolnou a standardní velkorážní puškou na mi-
zivé cíle do 300 metrů, pořádané Českým střeleckým sva-
zem. Organizačně se ho úspěšně ujali členové Sportovně 
střeleckého klubu 0019 Boletice nad Labem. 
 

Do bojů o tituly mistra republiky se nominovalo po delší době nebývalé množství 
střelců, proto muselo být mistrovství rozděleno do dvou dnů. První s druhou částí 
závodu obou disciplín se střílely v sobotu, třetí část pak v neděli. Startovní pole však 
nakonec prořídlo a z původních nahlášených téměř devadesáti startů jich nakonec 
bylo šedesát tři. V samostatných kategoriích se utkalo třicet osm mužů a pět žen z 
libovolné pušky, standardní puškou ve společné kategorii bojovalo devatenáct mužů 
a konkurovat se jim rozhodla jedna žena. V soutěži družstev v libovolné pušce bojo-
valo patnáct, ve standardní pak šest dvojic. 

 
 
Střelci, pořadatelé 
a rozhodčí při slav-
nostním zahájení 
mistrovství 
 
 
 



Mistrovskému klání samozřejmě předcházela přejímka zbraní, která proběhla z větší 
části již při pátečním tréninku. Pro disciplínu libovolná puška mohou být použity zbra-
ně do ráže 8 mm s maximální hmotností 8 kg, vybavené dvojnožkou a puškohledem 
VARIABL. V disciplíně standardní puška je ale omezení daleko víc. Ráže zbraně smí 
být jen v rozmezí 7 – 8 mm, puškohled musí být fixován do max. 4x, hmotnost zbraně 
je povolena max. 6,5 kg a odpor spouště musí být nejméně 1000 g. Zbraň nesmí mít 
dvojnožku, stuhu 
pro odvod tepla 
nad hlavní, po-
suvnou botku a 
lícnici, otvor pro 
palec, anatomicky 
tvarovanou ruko-
jeť ani vodováhu. 
Většina střelců tak 
samozřejmě pou-
žívá pro každou 
disciplínu jinou 
zbraň.  Pro obě 
disciplíny jsou 
ještě omezeny 
základní rozměry 
pažby a délka 
hlavně. 
                                                   Přejímka zbraní a prezentace závodníků  
 
Přejímkou prošla pestrá paleta pušek. Tou snad nejstarší byla SVD Dragunov, mající 
za sebou dobře třicet let působení na soutěžích a mistrovstvích republiky a nepočíta-

ně výstřelů.  
 
SVD 
Dragunov 
 

 
 
 
 
DLASK ARMS 
PAR 701 
 
 
Dalšími dvěma samonabíjecími puškami byly AR 15 Sporter PAR 15 a DLASK 
ARMS PAR 701, obě na bázi AR – 15 a v ráži .223 Rem. 
 
Z opakovaček na první pohled svým vzhledem zaujala puška RPA Interceptor v  ráži 
.308 W, stejně jako některé další zbraně sestavená z různých komponentů. Jen pro 
zajímavost - závěr a hlaveň RPA Interceptor Multi-shot opatřená úsťovou brzdou 
RPA měla zapažbenou do modulárního systému Dolphin (UK), montáž SPUHR nesla 
puškohled Vortex Razor HD 5 – 20 x 50, EBR-1MOA Reticle. 



 
 
 
 
 
 
 
 
RPA Interceptor 
 
 
 
 
 

 
 
SCHMIDT- 
RUBIN 31 
 
 
 
Poněkud výstředně mezi odstřelovačskými speciály vypadala také švýcarská opako-
vačka SCHMIDT - RUBIN 31 v ráži 7,5 x 55 GP 11 v moderním zapažbení. Dále 
střelci předložili několik typů pušek TIKKA v rážích .223 Rem, .308 W a 6,5x55 SE, 
SAKO a REMINGTON v rážích .308 W, SAVAGE v rážích .308 W a 6 mm BR Norma 

a samozřejmě ne-
chybělo několik 
typů pušek CZ 
v rážích .308 W a 
.223 Rem. 
 
CZ 750 S1 M1 
 

 
 
 
 
 

 
Upravené 
CZ vz.54  
 



Dvě z původně odstřelovačských pušek vz. 54 ráže7,62 x 54 ale doznaly několika 
změn. V jednom, případě došlo k odstranění nadpažbí a prodloužení předpažbí, ve 
druhém byl celý systém zasazen do pažby sportovního typu. 

 
 
REMING-
TON 700 
TACTICAL 

 
 
 
 
 
 
ACCURACY 
INTERNA-
TIONAL AW 
 
 
 
 
Jedno zastoupení pak měly v ráži .308 W např. pušky ACCURACY INTERNATIO-
NAL typ AW, WINCHESTER mod. 70, TANNER, MARLIN x7vh, STEYR MANNLI-
CHER SSG 69, v ráži .223 Rem VACH 002, z dalších ráží např. KELBLY 6 mm BR 
Norma nebo STOLLE KODIAK v ráži 6,5 x 284 W. Zajímavou zkracovací úpravou 
také prošlo hlaviště pažby u pušky FN – 30 - 11 v ráži .308 W.  
 
 
 
FN – 30 - 11 
 
 
 

 
Kamuflovaný 
REMINGTON 
700 v pažbě 
ACCURACY 
 
 

Jedinou zbraní v kamufláži, naznačující, že se ve svém základu původně jednalo o 
disciplíny odstřelovačské, byl Remington 700 v pažbě Accuracy.  
Díky omezení ráže u standardní pušky na 7 - 8 mm byl nejpoužívanějším nábojem 
.308 W, v libovolné pušce to bylo přibližně na polovinu s nábojem .223 Rem a dopl-
ňovaly je náboje již zmíněných ráží. 



Po dvou letech se letos k mistrovskému zápolení střelci opět sešli na polní střelnici v 
lesích nedaleko hranic s Německem. Počasí si tentokrát s nimi nehezky pohrálo. V 
sobotu během první části závodu vystřídal slunečné počasí prudký déšť, ale během 
druhé části se nebe vyjasnilo. Každá osmičlenná směna závodníků tak měla jiné 
podmínky pro střelbu. Nedělní třetí část závodu pak celá propršela.  

 
 
 
 
 
 
Diváci i 
střelci 
jsou na 
místech, 
může se 
začít 
 
 
 
 

 
Mířená na 300 m, 
terče se pouhým 
okem jeví jen jako 
malé tečky 
 
 
Nejlépe bylo vidět 
zásahy hvězdář-
ským dalekohle-
dem 



 

Stařičký SVD Dragu-
nov stále dobře slouží 
 
 
Hodnotu a umístění 
nástřelných zásahů se 
dozví střelci od roz-
hodčích z vysílačky 

 
Déšť střelcům nesmí vadit, i kdyby le-
želi v kalužině. Je to tvrdá disciplína. 
 
 
Nástřel 100 bodů nastřílený na druhém 
terči v čase do tří minut. Ráže .223 
Rem a opsaná kružnice 59 mm. Zá-
vodník byl ale později diskvalifikován. 



Nejlepšími nástřely s libovolnou puškou v první, mířené části závodu, se mohl po-
chlubit devatenáctiletý David Skalický. Na pistolovém terči 50/20 s desítkou o průmě-

ru 50 mm před-
vedl v čase de-
set minut skvě-
lých 99 bodů, na 
terči s desítkou o 
průměru 100 
mm v čase tři 
minuty přidal 98 
bodů. 
 
 
 
David Skalický 
 
 
 
 

Jen o dva body horší nástřel měli Radek Solař a Alexander Turkovič. Skalickému se 
ale nepodařilo ve třetí části třikrát zasáhnout stranou běžící terč a s 389 body skončil 
nakonec na třetím místě. Na druhé poskočil s 399 body Pavel Janda, kterého o jedi-
ný bod ho přestřílel vítězný Miroslav Červenka. 

 
Terče ve vzdálenosti 100 m mají rozměr 12 x 7 cm s desítkou o průměru 30 mm, ter-
če ve 200 m mají ø 20 cm s 50 mm desítkou a ve 300 m je to půlkruh o ø 45 cm s 6 
cm vysokou základnou a desítkou o ø  100 mm. Vystavují se na dobu 5 – 7 sekund. 



 
 
Závodníci 
naslouchají 
hlášení 
hodnot 
svých zása-
hů od roz-
hodčích 
hodnotících 
v terénu 
terče. 
 
 
 

 
 
 
Nedělní 
déšť zahnal 
všechny 
účastníky 
do nepro-
mokavého. 
 
 

 
 
 
 
 
Tam vzadu 
právě jedou 
stranou běží-
cí terče. Úsek 
v délce 12 – 
15 m projíždí 
za 5 – 7 
sekund. De-
sítka má 10 x 
15 cm na 
výšku. 
 



 
 
Libovolná puška muži 
zleva 
2. Pavel Janda 
3. David Skalický 
 
 
 
 
 
 
Standardní puška muži 
zleva 
3. Jozef Tóth 
2. Jiří Mašek 

 
Ve standardní pušce se do 
vedení v první části postavil 
Miroslav Červenka nástřelem 
93 a 97 bodů, svou pozici si 
udržel až do konce a přesto-
že jednou minul stranou bě-
žící terč, zvítězil nástřelem 
410 bodů.  Druhý byl Jiří Ma-
šek s 380 a jen o bod horší 
byl třetí Jozef Tóth. 
 

 
 
 
 
 
Dvojnásobný mistr republiky Červenka ale 
musel ze závažných důvodů odjet a ne-
mohl se tak zúčastnit vyhlášení výsledků. 
Na fotografiích mezi vítězi proto chybí. 
 
 
 
 



V soutěži žen zvítězila nástřelem 340 bodů Pavla Markupová. Magdaléna Milcová 
byla sice po druhé části ve vedení, dělala však chyby, dokonce ani jednou nezasáhla 
stranou běžící terč a s 312 skončila stříbrná. Bronzová byla Blanka Kalinová s 288 
body. Ta sice stranou běžící terč zasáhla čtyřikrát, ale dohnat ztrátu z druhé části 
závodu, kde minula terče ve sto a dvou set metrové vzdálenosti, se jí nepodařilo. 

 
Libovolná puška ženy 

zleva 3. Blanka Kalinová, 2. Magdaléna Milcová a 1. Pavla Markupová 
 
Soutěž družstev z libovolné pušky opanovala dvojice SSK Sedlnice David Skalický a 
Vladimír Skalický nástřelem 757 bodů, druzí byli z SSK Boletice Jan Gregor a Milo-
slav Gregor se 750 a třetí místo patřilo dvojici střílející za KS Praha ve složení Vlad i-
mír Jirásko a Luboš Marek za 748 bodů. Ve standardní pušce zvítězila dvojice SSK 
SKP Sever Teplice Miroslav Červenka a Martin Vecko se 764body, druhé místo ob-
sadili za 719 bodů Jiří Mašek a Otakar Špalek z SSKP H. Králové a třetí skončili z 
OSS-SKP Holešov Jozef Tóth a Radek Solař se 716 body. 

 
Dvojice libovolná puška zleva - 3. Marek a Jirásko, 1. otec a syn Skaličtí a 2. otec a 
syn Gregorovi 



 
Standardní puška zleva Tóth a Solař, chybí Červenka, Vecko, Mašek a Špalek 
 
Výsledky najdete na webových stránkách ČSS – 
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=41639 
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=41640 
 
Terče pro třetí část na 300 metrech. Vlevo rám se čtyřmi stranou běžícími. 

 

 

Radko Krejčí 
© 2014 
 
fota z vyhlášení 
vítězů 
Pavel Janda 

 
 
A ještě několik 
fotek navíc jako 
malý bonus   ↓ 

http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=41639
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=41640


 


