
MÛj první dojem byl rozhodnû
zajímav˘. Pfiímo ve dvefiích
tfiebíãské stfielnice se semnou

srazil JoÏin z baÏin – zelenohnûdá pfií-
‰era, ze které na v‰echny strany visely
cáry. SoutûÏ totiÏ mimo jiné dává bonus
za úãast v reálné v˘stroji – za taktickou
vestu je pûtatfiicet bodÛ navíc, za od-
stfielovaãského hejkala padesát. Vzhle-
dem k tomu, Ïe byl srpnov˘ den a na
nebi ani mráãek, nûkter˘m závodní-
kÛm jsem jejich hejkaly opravdu nezá-
vidûl. Tûch padesát bodÛ navíc muselo
b˘t zaplaceno litry potu. Navíc je otáz-
ka, do jakémíry jsou to „body zadarmo“,
protoÏe pfii testování pravidel nûktefií
stfielci nastfiíleli víc bodÛ bez doplÀkÛ, neÏ
s doplÀky vãetnû bodové bonifikace.
Po pfiivítání a seznámení se se stfiel-

nicí a jejími momentálními uÏivateli
jsme se vrhli do soutûÏe. Doslova.
Oproti klasické mífience jsou ãasové li-
mity pro stfielbu v Taktické maloráÏce
o dost krat‰í, a navíc devût z celkov˘ch

deseti situací nezaãíná z klasické polo-
hy vleÏe za zbraní, ale vstoje na startovní
ãáfie. Nûktefií závodníci skákali ke zbra-
ni ukázkovou ‰ipku. Vypadalo to trochu
komicky, ale u‰etfiilo to skoro sekundu.
UÏ pfii prvním pohledu do dalekohle-

du bylo patrné, Ïe terãe jsou relativnû
velké, dobfie viditelné i pfii doporuãeném
základním dvanáctinásobném zvût‰ení.
Pofiadatelé si kladli za cíl, Ïe v‰echny ter-
ãe musí mít hlavní, nejvíc bodovanou
„killzónu“ o velikosti 20 mm, a tedy ani
u obyãejné maloráÏky nehrozilo minu-
tí kvÛli rozptylu zbranû. Vzhledem k ãa-
sov˘m limitÛm ale ani tak nebyla stfiel-
ba Ïádná procházka rÛÏovou zahradou.
Kombinace tûchto dvou okolností na

mne udûlala dojem soutûÏe, která je
sviÏná, dynamická a dobfie „odsej-
pá“, a i zaãáteãník se základní v˘bavou
v ní má ‰anci dosáhnout dobr˘ch v˘-
sledkÛ. Pokud umí. Není to samozfiej-
mû realistická simulace odstfielovaãské
práce, ale to ani nemá b˘t. Na prvním

Tomuodpovídají i rozmûry pouÏívan˘ch
terãÛ. Pfii stfielbû na 30mmá terã desítku
o prÛmûru pouh˘ch 6 mm, terã deseti-
metrové disciplíny má prÛmûr desítky
jen 0,5 mm, devítky 5 mm a jedniãky
46 mm! Tento terã je shodn˘ s terãem
ISSF pro stfielbu ze vzduchové pu‰ky.
Stfielci patfiící do svûtové ‰piãky stfiílejí
na 30m v˘sledky 570 aÏ 580 bodÛ a na
10m 590 aÏ 594 bodÛ ze 600moÏn˘ch.
Z laického pohledu je neuvûfiitelné, Ïe

kdyÏ poloÏím „klacík na kolejniãku a ze-
zadu do nûj pinknu“, tak po 10 metrech
letu zcela bezpeãnû zasáhnepÛlmilimet-
rovou teãku nebo po 30metrech „nehet
namalémprstu“. Vzhledem k této pfies-
nosti zbranûnemohoustfielci stfiílet na je-

den terã víc neÏ jednu ‰ipku, protoÏe pfií-
padn˘mdruh˘mv˘stfielembysi vÏdypo-
‰kodili tu svoji první, jiÏ zabodnutou.
Ceny sportovních ku‰í jsou (stejnû

jako rozptyl) také úctyhodné, pohybují
se v rozmezí od 4200 do 5600 ‰v˘car-
sk˘ch frankÛ. Dfievûné ‰ipky mÛÏete
mít od 44 frankÛ, karbonové aÏ za 170
frankÛ, tûtiva stojí do 180 frankÛ. �
Internetové odkazy:
http://www.winzeler.ch

– v˘robce sportovních ku‰í, se kter˘mi

v souãasné dobû stfiílí asi 95 % stfielcÛ;

http://www.iau-crossbow.org

– Mezinárodní federace stfielcÛ z ku‰í;

http://jirimaterna.sweb.cz/soubory/MCR-

kuse2008.avi

– asi desetiminutová reportáÏ âeské

televize z konání MâR 2008

ve sportovní ku‰i.
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Možná to znáte i sami. Člověk si řekne, že když už tu
zbraň má, nebude jen tak bouchat a zajede si na
nějaké závody. Přijede, vybalí svoji zbraň za pár tisíc
a brzy zjistí, že proti sportovním speciálům se prostě
nechytá. Dost lidí to otráví, raději se vrátí
k občasnému zastřílení si a na závody se vykašlou.
Tvůrci Taktické malorážky se zaměřili právě na tento
problém a dali si za cíl vytvořit soutěž, kde by
malorážky pamatující Svazarm začínaly ze stejné
startovní čáry jako drahé sportovní speciály.

Taktická
maloráÏkaKruhová mu‰ka s pfiisvûtlenou libelou

Dfievûná ‰ipka

PaÏba sportovních ku‰í se podobá paÏbám
terãov˘ch maloráÏek
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místû zábava, na druhém trénink, pak
teprve v˘sledky – aspoÀ tak mi to jako
zaãáteãníkovi pfiipadalo.
První poloÏka byla tolik dÛleÏitá „stu-

dená rána“: jeden v˘stfiel na terã soufi-
gufií rukojmí-agresor ze zbranû, ze kte-
ré se ten den je‰tû nestfiílelo. Poté osm
terãÛ pachatele s rukojmím, kaÏd˘ v jiné
pozici. Závodníci si v této poloÏce mo-
hli i nastfielit zbraÀ, museli se ale vejít do
dvouminutového limitu.
Dal‰í poloÏka se jmenovala Trap. Stfiíle-

lo sebezopory av ãasedvouminut na terã,
kter˘ vidíte na obrázku, ze stoje na vzdá-
lenost 10metrÛ a z kleku ãi seduna25met-
rÛ, se zbraní nastfielenou na 50metrÛ, pfii-
ãemÏcílem jsouvyãnívající ãernéobdélníky.
Tato disciplína opût trochu zv˘hodnila
majitele obyãejn˘ch maloráÏek, protoÏe
není jednoduché stfiílet v tûchto polohách
bez opory s osmikilovou terãovnicí.
Následovala stfielba na terã leÏícího

stfielce ze tfií klasick˘ch poloh: vstoje, vse-
dû nebo vkleãe a vleÏe, v‰e samozfiejmû

bez opory. V dal‰í poloÏce kaÏd˘ závod-
ník dostal terã ‰esti pachatelÛ s rukojmími
oznaãen˘ch A aÏ F. Na terãi to ov‰em na-

psáno nebylo – jejich oznaãení se na za-
ãátku kaÏdého závodu losuje a na kaÏdém
závodû je tak unikátní. Mohli jste si sice
pfiipravit k ruce náãrtek oznaãení soufi-
gufií, podle kterého jste vyhledávali hlá-
‰ené cíle, ale na nalezení cíle a v˘stfiel
byly pouhé tfii sekundy.
Následující disciplína mi pfiipadala ze

v‰ech nejzajímavûj‰í. Závodníci utvofiili
dvouãlenné t˘my – stfielec a pozorovatel.
Na terãi bylo rozmístûno devût rÛzn˘ch

s p o r t › t a k t i c k á m a l o r á Ï k a

Nûktefií soutûÏící si pfiivezli i klasickou odstfielo-
vaãskou ústroj – hejkala. Pfii stfielbû vsedû/vkle-
ãe musí b˘t zbraÀ ve stejném stavu jako pfii stfiel-
bû vleÏe, tj. nesmí se ani sundat dvojnoÏka.

My‰lenka postavit vlastní soutûÏ pro
maloráÏkové zbranû se zrodila nûkdy
koncem léta 2010. Základní byl poÏa-
davek, aby soutûÏ byla dostupná jak fi-
nanãnû, tak vybavením. Nejvût‰í dÛraz
v‰ak byl kladen na to, Ïe stfielcÛm bu-
dou nabídnuty poloÏky, které zábavnou
formou provûfií co nejvíc ze stfieleck˘ch
znalostí a zku‰eností.
PÛvodní zámûr uspofiádat soutûÏ jako

simulaci odstfielovaãe byl po debatû se
zku‰en˘mi stfielci zavrÏen. Tuto profesi
nelze „zábavnou formou“ nasimulovat.
AÈ si nûktefií tvrdí, co chtûjí, koho by ba-
vilo dojet na soutûÏ, 12 hodin nehnutû
leÏet a nakonec si ani nevystfielit? Pro-
to do‰lo ke zcela jinému pojetí poloÏek.
Pomnoh˘ch konzultacích jsemvytvofiil

seznam disciplín, které neodráÏejí stfiel-
covu materiální v˘bavu, ale jeho stfie-
lecké zku‰enosti. PoloÏky jsou postave-
ny tak, Ïe pokud stfielec zvládá rychlé
zmûny poloh a stfielbu v nestabilních po-
lohách v relativnû krátkém ãase, takmu
postaãí i ménû kvalitní stfielivo ãi pu‰ka.
Jsou tedy zamûfieny na práci se zbraní,
jejím precizním ovládání a práci s opti-
kou. Provûfií podle mého soudu to zá-
kladní a nezbytné, co by stfielecmûl ovlá-
dat – znalost pfiemifiování na rÛzné vzdá-
lenosti, základy balistiky a v neposlední
fiadû i schopnost zaujmout stanovenou
polohu rychle a bez chyb.
Ve‰keré terãe jsou fie‰eny jako zasa-

Ïen/nezasaÏen, jejich killzóna je ve vût-
‰inû pfiípadÛ o rozmûrech 20x20 mm.
Stfielec se sebelep‰í tûÏkou terãovnicí
nenastfiílí vysoké bodové hodnocení, po-
kud nezvládne polohy bez opory ãi pá-

lit v krátkém ãase, a to je‰tû v situaci, kdy
nezná své v˘sledky. Ty jsou vyhlá‰eny
aÏ po odstfiílení celé soutûÏe.
Novû se zde stfielci mohou setkat

s disciplínami dvojic, které mají nauãit
stfielce spolupráci a vzájemné toleran-
ci. Zku‰enûj‰í stfielci budou postaveni do
situace, kdy nováãkÛm musí ukázat
správn˘ zpÛsob plnûní poloÏky. A na-
opak nováãci mají moÏnost ukázat zku-
‰enûj‰ím eventuální inovativní pfiístupy.
Ve‰keré poloÏky jsou také koncipová-

ny tak, aby kaÏd˘ stfielecmûlmoÏnost tré-
ninku. Terãe jsou tisknutelné na papír ve-
likosti A4, u specifick˘ch disciplín je po-
psáno, jak a ãím je lze nahradit, a stfiel-
nice postaãí se vzdáleností 50metrÛ. Na
trénink je doporuãeno se zamûfiit na cíle
ve vzdálenosti 10, 25 a 50 metrÛ, stfiel-
bu vleÏe se zbraní na jejím boku, rychlé
zmûny polohy leh-stoj-klek/sed a trénink
nestabilních poloh bez opory.
Vûfiím, Ïe soutûÏ reprezentuje zcela jin˘

pfiístup kmaloráÏkové stfielbû a Ïe najde
zalíbení u ‰ir‰ího kruhu stfielcÛ. Zaãína-
jícím stfielcÛmbych chtûl vzkázat, aby se
neost˘chali a v pfiípadû zájmu nav‰tívi-
li nûkter˘ ná‰ závod. Rádi se vám bu-
deme vûnovat a po závodû vás tfieba i ne-
cháme si vystfielit z na‰ich zbraní na sou-
tûÏní terãe. Sámprosazuji princip, Ïe kaÏ-
d˘ z nás nûjak zaãínal a není hanbou
nebo ostudou se ptát, projevovat zájem
a mít snahu se nûco nauãit. Myslím, Ïe
mluvím za v‰echny stfielce Taktickéma-
loráÏky, kdyÏ fieknu, Ïe zájemdal‰ích stfiel-
cÛ nás tû‰í. TakÏe dûkuji v‰em za kon-
struktivní slova kritiky, pfiipomínky k sou-
tûÏi – a jste vfiele vítáni.

MARTIN ·LAICHRT ALIAS GRINCH
– autor disciplíny Taktická maloráÏka

·ipka ke zbrani se zdá zbyteãná – ale závodník vzadu je‰tû nestihl ani zakleknout
K docílení co nejlep‰ího v˘sledku nestaãí jen
pevná ruka a bystré oko...
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orientaãních symbolÛ a 33 postaviãek.
Stfielec a pozorovatel dostali pût minut,
aby se domluvili na zpÛsobu komunika-
ce a taktice urãování cílÛ. KaÏd˘ stfielec si
totiÏ vylosoval svou jedineãnou variantu
‰esti cílÛ, které získal pozorovatel aÏ na za-
ãátku tfiíminutového limitu pro vyfie‰ení
této poloÏky. Pak se ukázalo, jak rychl˘
a pfiesn˘ je zvolen˘ zpÛsob komunikace.
V dal‰í poloÏce byl za terã pouze prázd-

n˘obdélník umístûn˘na ãistém listupapíru
– umístûní cílÛ závodník zjistil z pfiedlohy,
kterou dostal tûsnû pfied zahájením. Na ní
seuvnitfi obdélníku, vmûfiítku 1:2 oproti ter-
ãi, nacházelo ‰est rÛznû velk˘ch geome-
trick˘ch cílÛ o rÛzn˘ch bodov˘ch hodno-
tách. Stfielec semohl fiídit odhadem, nebo
si polohu terãÛ zmûfiit a fiídit se mûfiítkem
zámûrné osnovy dalekohledu. Vzhledem
k ãasovému limitu byla zfiejmû nejv˘hod-
nûj‰í taktika stfielit velké terãe „zpamûti“
a men‰í si radûji odmûfiit.
Následovala poloÏka, ve které jedna

‰patná rána mohla v‰echno zkazit – jak
to i ve skuteãnosti obãas b˘vá. ·est v˘-
stfielÛ na ‰est kruhÛ o postupnû klesají-
cím prÛmûru a stoupající bodové hod-
notû. Závodník nemusel vystfielit v‰ech
‰est ran, mohl pfiestat po jakékoli ze ‰es-
ti ran a spokojit se s nastfiílen˘mi body

– ale jakmileminul ãi teãoval kruÏnici cíle,
byla celá poloÏka za nula bodÛ. ZáleÏe-
lo jen na nûm, na co si je‰tû troufne.
Jedna ze zábavn˘ch poloÏek byl Black-

jack: ‰estiúhelníkov˘ terã rozdûlen˘ na
trojúhelníãky o rÛzné bodové hodnotû.
Cílem bylo nastfiílet maximálnû ‰esti ra-
nami souãet 21, nebo alespoÀ co nejbliÏ‰í.
Dal‰í moÏná poloÏka je Tácek – trefová-
ní zálepek na volnû zavû‰eném pivním
tácku. O tom, která ze dvou poloÏek se
bude stfiílet, se rozhoduje nadpoloviãní
vût‰inou stfielcÛ pfiímo pfied poloÏkou.
Poslední poloÏka ZátûÏ kombinovala

stfielbu z lehu, kleku a stoje, v‰e s oporou,
ale rychle prostfiídávané; pfii stfielbû
z lehu navíc musel mít závodník pu‰ku
poloÏenou na stranu, takÏe musel od-
hadnout, kam z této pozice stfiela poletí.
Zde není Ïádn˘ ãasov˘ limit, ale ãas pfies-
to hraje v˘znamnou roli – stfiílí se na
sklopné terãe o velikosti 5 cm na 25met-
rÛ a 10 cm na 50 metrÛ. V˘sledné skóre
se urãuje podle poãtu zásahÛ a ãasu po-
tfiebného na vyfie‰ení poloÏky. Není bez
zajímavosti, Ïe aãkoli velké terãe amûfiení
ãasu jsou podmínky, které nahrávají sa-
monabíjecím a opakovacím maloráÏ-
kám, dosavadní rekord v této poloÏce drÏí
stfielec s jednoranovou zbraní.
Ze stfielnice jsem odjíÏdûl spokojen.

Nejsem stfielec, kter˘ by „honil medajle“.
Na závody si obãas zajedu proto, abych se
pobavil a trochu pocviãil. Taková ta „pre-
vence zrezavûní“. Odsud jsem odjíÏdûl
s pocitem pfiíjemnû stráveného pÛldne
a tréninku, kter˘ byl i o nûãem jiném, neÏ
jen pl˘tvání olovema dûrování papíru. �

Speciální pfiekáÏka pro stfielbu vstoje,
vkleãe a vleÏe s oporou

Zde byl terãem pouze orámovan˘ list papíru
– teprve ‰ablona urãila, zda závodník trefil tam,
kde byly na pfiedloze cíle

Zde byla dÛleÏitá komunikace – dokázat popsat
stfieleckému partnerovi, kter˘ cíl je ten prav˘

Najít správn˘ cíl, zamífiit a vystfielit. Jak snadné…
kdyby na to nebyly jen tfii sekundy.

Stfielba vleÏe s oporou, se zbraní poloÏenou
na bok

„Na stejné ãáfie“: vpfiedu maloráÏka Anschütz 1907R s paÏbou McMillan A-4, optika NightForce
8-32x56 NXS; vzadu maloráÏka ZKM 456 z v˘zbroje Svazarmu, optika Meopta Artemis 2000 7x50.
S obûma se dá slu‰nû nastfiílet.

U této poloÏky si sami mÛÏete vybrat, kolikrát
vystfielíte… ale jedna chyba zkazí v‰echno

Terã pro stfielbu vstoje bez opory (Trap). Se zbraní
nastfielenou na 50 metrÛ stfiílíte na 5 a 10 metrÛ.


