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4. ročník střelecké soutěže Pohár Staré Brno 2018
Náš Klub vojáků v záloze Staré Brno připravil již 4. ročník střelecké soutěže s mezinárodní účastí „Pohár Staré Brno
2018“. Závod se konal 1. – 3. června 2018 na střelnici Drahany a byl již tradičně určen vojákům v záloze a příslušníkům
Aktivních záloh AČR, včetně členů Československé obce legionářské a rezervistů zahraničních armád NATO.
Celkem se střelecké soutěže zúčastnilo 23 týmů v počtu 92 závodníků.
Po příjezdu na místo, v pátek 1. června se účastníci střelecké soutěže ubytovali a vedoucí týmů se zúčastnili briefingu
k organizaci celé soutěže a k podrobnostem jednotlivých disciplín. Celkem byly připraveno 6 hlavních střeleckých a 2
doplňkové disciplíny. To zahrnovalo střelbu z různých zbraní, rozdělených do 3 kategorií nazvaných „Pistole“ (Alfa
Combat, CZ 75B), „Samopal“ (GP SR9A1, Scopion 61) a „Samonabíjecí puška“ (CZ 858, CZ 805 Bren S1). Doplňkové
disciplíny se skládaly ze „Souboje“ mezi dvěma týmy na biatlonové terče s využitím revolverové pušky Alfa Hunter a ze
situace „Obranné střelby“ s využitím airsoftových zbraní.
Po předešlých výborných zkušenostech jsme pro tento ročník opět rádi vybrali střelnici v Drahanech, která je prostorově
a technologicky na výborné úrovni, včetně potřebného zabezpečení.

Střelnice Drahany
Vlastní soutěž byla tradičně zahájena nástupem všech závodníků, představením hlavních funkcionářů, seznámením
s rozmístěním střeleckých disciplín a s bezpečnostními opatřeními. Začátek střelecké soutěže umocnil výstřel z děla.

Nástup závodníků a slavnostní zahájení střelecké soutěže
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Týmy se rozešli do prostoru jednotlivých disciplín a v 9 hodin už padaly první výstřely. Každoročně jsou samotné střelecké
disciplíny upraveny, aby byly pro závodníky co nejzajímavější.
Kategorie „Pistole“ obsahovala mířenou střelbu z pistole Alfa Combat (terč 50/20, 25 m, 10 nábojů, 30 sekund) a střelbu
z pistole CZ 75B (terč NLF s kruhy, 25 m, 10 nábojů, střelba obouruč a pravou i levou rukou, 30 sekund).

Kategorie „Samonabíjecí puška“ se skládala ze střelby z CZ 858 (terč 3x NLF s kruhy, 50 m, 15 nábojů, ve stoje, v kleče
a vleže) a z CZ 805 Bren S1 (terč 50/20, 50 – 30 m, 10 nábojů, střelba za pohybu, vleže – vkleče – vstoje, 2 výstřely
během 2 sekund).

Kategorie „Samopal“ zahrnovala střelbu z GP Stribog SR9A1 (terč Policejní parkur, 50 – 30 m, 10 nábojů, střelba za
pohybu, vleže – vkleče – vstoje, 2 výstřely během 2 sekund) a střelbu ze samonabíjecí pistole Scorpion 61 s kolimátorem
(terč NLF s kruhy, 50 – 30 m, 10 nábojů, střelba za pohybu, vleže – vkleče – vstoje, 2 výstřely během 2 sekund).
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Doplňková disciplína „Biatlon“ se střílela z revolverové pušky Alfa Hunter na 2 biatlonové sestavy o pěti terčích
(vzdálenost 25 m, 9 nábojů, vstoje, systémem kdo dříve nebo více). Soutěžilo se o láhev vína. Další doplňková disciplína
byla zaměřena na trénink obranné střelby. Střílelo se z airsoftových zbraní v rámci pravidel Lidové obranné střelby
(počet nábojů, terčů, zásahy, čas, krytí, pohyb atd.).

Střelecká část soutěže byla ukončena na střelnici v 16 hodina a poté se účastníci vrátili do penzionu Athéna, kde byli
ubytování a po nezbytné relaxaci bylo připraveno slavnostní vyhodnocení výsledků, bohatý raut a společenský večer.
Výsledky střelecké soutěže 4. ročníku Pohár Staré Brno potvrdily zvyšující se úroveň střeleckých schopností vojáků
v záloze, členů Aktivních záloh AČR a všech dalších zúčastněných.
Kategorii „Pistole“ ovládl Ivano Sinigaglia (tým Polizia Locale Milano). Na druhém místě pak Pietro Guidi (tým Unuci
Lugo) a na třetím Lukáš Dočkal (tým AZ Bučovice).
Kategorie „Samonabíjecí puška“ patřila Michalu Zdubovi (tým SVZ Praha). Za ním na 2. místě skončil Jaroslav
Procházka (tým KVZ Liberec) a 3. místo bral Oldřich Přecechtěl (tým SVZ Praha).
Kategorii „Samopal“ nejlépe zvládl Vladimír Řehák (tým AZ Bylo nás pět). 2. místo patří Jaroslavu Cvejnovi (tým
Československý legionář) a 3. místo Marku Rajtšlégrovi (tým LOK Rybnik).
V celkovém pořadí jednotlivců byl na 1. místě Jiří Ptáček (tým Československý legionář), 2. místo získal Eric
Commandeur (tým KMR Schietteam) a na 3. místo dosáhl Pietro Guidi (tým Unuci Lugo).
Hlavní hodnocená kategorie - celkové pořadí týmů – byla vyvrcholením večera.
1. místo ovládl tým Československý legionář ve složení Jaroslav Cvejn, Jiří Ptáček, Miroslav Haislar a Roman Řezník.
2. místo patří týmu KMR Schietteam ve složení Wil Didden, Bas van Elen, Richard Verhoek, Eric Commandeur.
3. místo získal tým SVZ Praha, jehož členové jsou Svatopluk Senevič, Milan Bosák, Oldřich Přecechtěl a Michal Zduba.

Vítězný tým – Československý legionář
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Druhé místo - tým KMR Schietteam

Třetí místo – tým SVZ Praha
Po vyhlášení výsledků s oceněním nejlepších závodníků a týmů, pokračoval společenský večer bohatým rautem,
navazováním nových přátelství a skvělou zábavou. Dle vyjádření účastníků, byl 4. ročník naší střelecké soutěže výborný
a na jubilejní 5. ročník všichni přislíbili účast.
Za vynikající přípravu, průběh a vyhodnocení patří poděkování hlavním organizátorům – nrtm. vz. Jiřímu Stehnovi
a rtn. Bohuslavu Mášovi. Oba věnovali soutěži mnoho času, invence a energie. Bez jejich vůle a nasazení, by se 4.
ročník střelecké soutěže Pohár Staré Brno 2018 uskutečnil jen těžko.
Velmi děkuji obchodním společnostem Alfa Proj, s.r.o., Qins, s.r.o. a Trigger Service, s.r.o., které zapůjčili některé
zbraně a také Rodinnému vinařství Jedlička, Bořetice, a.s. a Baterii Božej, pana Urbanského. Všichni podstatnou
měrou přispěly k atraktivnosti naší střelecké soutěže.

Poděkování za obětavost a práci v tomto ročníku naší soutěže patří hlavním rozhodčím Ladislavu Danielovi, Jiřímu
Stehnovi, Bohuslavu Mášovi a Jiřímu Jedličkovi. Při jejich práci jim pomáhali rozhodčí Martin Kavka, René Scholz,
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Michal Gracla, Jiří Svoboda a Bohdan Gajda. Soutěž by se neobešla bez pomoci Veroniky Krutílkové a vojáků AZ, kteří
poskytovali servis výměny terčů, plnění zásobníků a mnoho další potřebné práce. Zvláštní poděkování patří týmu, který
zajišťoval tok informací, vyhodnocování terčů či výsledků a to Dorce Lapkové, Michaeli Mikuličové, Michalu Šustkovi,
Jiřímu Dujkovi a Lukáši Kotkovi. Děkuji také Marku Šarlejovi za pořízení kvalitních fotografií z tohoto ročníku naší střelecké
soutěže a Janě Staré za osobní podporu soutěže formou vynikající svačiny pro rozhodčí. Speciální poděkování patří
Davidu Karáskovi, členu představenstva zapsaného spolku LEX (sdružení na ochranu práv majitelů zbraní), který
zpracoval materiál o letošním ročníku naší soutěže do časopisu Střelecká revue. Členové LEXu, Zdeněk Veselý a David
Klementa, kteří obětavě postavili a odřídili situaci obranné střelby.
4. ročník střelecké soutěže Pohár Staré Brno 2018 bezpochyby přispěl zdokonalení v technice střelby a také rozvoji
přátelství mezi všemi účastníky. Za ocenění stojí vyjádřená velká podpora této akci ze strany SVZ ČR.
plk. vz. Zdeněk Maláník, ředitel soutěže
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