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Robin Šebo

ZAJÍMÁ VÁS SPORTOVNÍ DYNAMICKÁ STŘELBA ?
Jako předseda největšího českého střeleckého klubu si vám dovolím společně s několika svými spolupracovníky představit
sportovní dynamickou střelbu tak, jak ji Alsa Pro Team a několik dalších střeleckých klubů v ČR prezentují. Uvnitř magazínu
najdete vše, co potřebujete vědět v začátcích vaší střelecké kariéry. Podrobně rozebereme jednotlivé divize IPSC podle
typů zbraní, stručně nahlédneme do pravidel, ukážeme vám náš klasifikační systém a krátce představíme některé další stře-

lecké akce.
CHCI SE STÁT ČLENEM ALSA PRO TEAMU
V České republice je aktuálně okolo třiceti střeleckých klubů IPSC, kompletní seznam je k dispozici na oficiálních stránkách
české asociace: www.asdscr.cz. Členem ASDSČR (Asociace sportovní dynamické střelby České republiky) je i ALSA PRO
TEAM (klub č.02). Založen byl na začátku roku 2015 za podpory generálního partnera - firmy ALSA PRO s.r.o. Za 5 let existence zvýšil APT svoji členskou základnu z původních pěti na takřka sto třicet členů. Klub každý rok pořádá závody IPSC
level I., II. a III., organizuje společné tréninkové dny a střelecké kurzy.

APT přijímá nové členy bez zvláštních požadavků, jedinou podmínkou je složení bezpečnostní zkoušky. Prováděcí předpisy
BZ včetně zkušebních testů jsou ke stažení na stránkách www.alsaproteam.cz
CHCI BÝT PRAVIDELNĚ INFORMOVÁN
Prakticky na každou střeleckou akci je nutné se předem zaregistrovat. Informace o závodech IPSC level I. až III. jsou zveřejňovány na našich webových stránkách, včetně informací o spuštění registrací. Informace o společných trénincích a střeleckých kurzech nezveřejňujeme na webových stránkách, ale informujeme o nich členy APT přímo e-mailem.
CO NABÍZÍME?

Ani já, ani moji kolegové z týmu z vás neudělají špičkového sportovního střelce. To bude jen a pouze na vás. Co vám můžeme nabídnout, jsou výborné podmínky pro získávání střeleckých zkušeností. Právě v tom je APT nejlepší…

MARTIN NOVOTNÝ
ALSA PRO TEAM

Sportovní střelba IPSC

Power faktor

Praktická, nebo chcete-li dynamická střelba IPSC vznikla v

Použití síly v IPSC je vyjádřeno tzv. Power faktorem. Váha

padesátých letech v USA v Kalifornii s cílem rozvíjet doved-

a rychlost vypálené střely přímo ovlivňuje zpětný ráz zbra-

nosti ve střelbě především v oblasti sebeobrany. Výcvik prak-

ně. Čím vyšší váha střely a vyšší rychlost, tím vyšší je vý-

tické střelby se poměrně záhy vyvinul v čistě sportovní odvětví

konový faktor. Pro všechny střelné zbraně je určen mini-

a rozšířil se do Evropy, Austrálie, Jižní Ameriky, Asie a Afriky.

mální výkonový faktor, označen jako "Minor". Některé

Soutěžící mají možnost se zúčastnit v závodech s krátkou

divize nabízí vyšší hodnotu výkonového faktoru, zvanou

zbraní, brokovnicí, puškou nebo s tzv. Action Air, tedy vzdu-

„Major“, která umožňuje závodníkům získávat více bodů

chovou zbraní. Mimo celkového hodnocení jsou střelci rozdě-

za zásahy hodnocených zón papírových terčů.

lení do kategorií podle věku a pohlaví. IPSC rozděluje mimo
celkově hodnocenou kategorii Overall ještě tyto kategorie:
Super Junior (do 16 let), Junior (do 21 let),
50 let), Super Senior (nad 60 let),

Senior (nad

Lady (bez omezení věku)

Hodnocení
Princip hodnocení je založen na získání co největšího bodového skóre v co nejkratším čase. Motto IPSC jsou latinská slova
"Diligentia, Vis, Celeritas" (DVC), v překladu "Přesnost, Síla,
Rychlost".
Bodovací metoda Comstock, pojmenovaná po svém tvůrci
Waltu Comstockovi, dává soutěžícímu neomezený čas na dokončení střelecké situace a možnost vystřelit neomezený počet ran. Čas je měřen od startovního signálu po poslední výstřel pomocí tzv. timeru (ruční elektronické zařízení pro měře-

ní času a počítání výstřelů). Jelikož má soutěžící k dispozici
neomezený počet nábojů, je mu umožněno získat případnou
opravnou střelbou více bodů, avšak za cenu vyššího času. Od
celkového počtu získaných bodů se odečtou případné penalizace a výsledek se vydělí získaným časem. Soutěžící tak získá
tzv. Hit Faktor, který slouží pro výpočet konečného výsledku
ve střelecké situaci.

Terče
Papírové terče mají tří hodnotící zóny:
Alfa (5 bodů)
Charlie (3 body / minor, 4 body / major)
Delta (1 bod / minor, 2 body / major)

(V terči se většinou hodnotí dva nejlepší zásahy)
Kovové terče mají hodnotu 5 bodů a pro hodnocení zásahu
musejí padnout.
Penalizace se uplatňuje při nezasažení terče uvedeným počtem
zásahů, a to dvojnásobným počtem záporných bodů, než je
možný počet bodů za nejlepší zásah. Dále za nesprávný postup
při střelbě (např. překročení přešlapové linie) a to 10-ti záporný-

mi body za každou, takto vystřelenou ránu.

Kdo stál u vzniku organizace IPSC v Československu?

Když Karim přijel podepsat smlouvu, nabídl také při této

U založení IPSC organizace v Československu po revoluci

příležitosti svazu pomoc při založení regionu IPSC, pokud

stáli dva lidé, já a Karim Benamane. Byl jsem prvním generálním tajemníkem samostatného Československého střeleckého svazu po rozpuštění Svazarmu, který dříve všechny
sportovní svazy s branně-technickou činností zastřešoval. V
té době jsem jednal s italskou firmou

Pardini, která dod-

nes vyrábí špičkové sportovní zbraně o sponzorování našich pistolářů. Na ME juniorů v červnu 1991 jsem se v Boloni setkal se zástupcem firmy Pardini, kterým byl Karim Benamane a dohodli jsme se na podpisu sponzorské smlouvy
v následujících měsících u nás.
A jakým způsobem vlastně došlo k tomu, že od podpisu
sponzorské smlouvy vznikla myšlenka na založení organizace IPSC?

by o to byl zájem. V zájmu svazu bylo rozšiřovat střeleckou

činnost, a proto se dohodli na spolupráci. Je nutno říct, že
Karim Benamane měl pověření od tehdejšího prezidenta
IPSC pana Jean Pierre Denise pomáhat při rozvoji sportu v
post sovětských zemích.
Karim v roce 1992 znovu přijel do Prahy a již zde zůstal. Já
jsem pak po schválení prezidiem svazu zorganizoval v dubnu 1992 asi 10denní soustředění v Plzni, tam jsem pozval
zástupce (střelce) z armády, vnitra, střeleckého svazu z ČR i
SR. Tam všichni absolvovali náročný teoretický i střelecký
výcvik s Karimem a po skončeni byli schopni cvičit další
zájemce o střelbu IPSC.

Já sám jsem se soustředění i všech dalších kurzů zúčastňoval, pomáhal Karimovi jako zkušený střelec a také jsem
překládal Karimovy komentáře do češtiny. Při soustředění
také došlo k založení Československé Asociace Praktické
střelby a regionu IPSC.
Kolik bylo zakládajících členů?
Zakládajících členů bylo asi 15, většinou účastníků sou-

středění nebo zainteresovaných, např. náčelník střeleckého stadionu Plzeň Lobzy pplk. Jan Kůrka, olympijský vítěz
z Tokia. Regionálním ředitelem byl zvolen Jan Plšek, v té
době pracoval na MV jako vedoucí střelecký instruktor
policie a vedení asociace doufalo, že jim významně pomůže při získávání vlivu a členské základny.
Nabízí se otázka, proč se Karim nestal prezidentem

Asociace? V podstatě stál u jejího zrodu.
Karim nemohl podle stanov IPSC kandidovat jako cizinec
na tuto funkci, takže se stal alespoň technickým ředitelem
a já generálním sekretářem Asociace. Po nějakém čase

Jak vlastně probíhalo zakládání nových klubů, potažmo
rozšiřování základny v republice?
Bylo nutno zajistit zakládání střeleckých klubů a rozvoj základny, takže jsem já a Karim společně, na své náklady,
objížděli města, kde byl zájem a pořádali o víkendech kurzy
rozhodčích a také předváděli techniky střelby podle pravidel IPSC, aby kluby mohly pořádat základní soutěže. Za čas
měla asociace přes 50 členů a členská základna začala dále
narůstat.
V roce 1994 pak Asociace uzavřela smlouvu o spolupráci se
Svazem branně technických sportů, aby obě organizace
společně dosáhly na příspěvek na činnost od státu. SBTČ
měl také sekretariát a účetní, což Asociaci hodně ulehčilo
činnost. Poté jsme já a Karim Benamane ukončili činnost ve
vedení Asociace, protože jsme byli přesvědčeni, že jsme již
udělali dost a je čas odejít.
Gustave, děkujeme za Váš čas a poskytnutý rozhovor
včetně dodaných fotografií.

uplynula Karimovi potřebná lhůta pobytu v ČR a byl zvolen Regionálním ředitelem IPSC a prezidentem Asociace.

Zleva: Václav Vacek, Gustav Cinko, Karim Benamane, Pavel Jasanský a dole David Kot

1. Napříč generacemi
Sportovní střelbě IPSC se lze věnovat od úplného mládí (závody Action Air) až do pozdního důchodového věku. Na rozdíl od jiných sportů zde nejsou prioritní fyzické dispozice, ale pouze celková fyzická pohoda. Pozitivem je i to, že nehrozí žádný úraz jako

v jiných sportech. Závodníci nad 50 a nad 60 let se sdružují v kategoriích seniorů a superseniorů.
2. Udržuje tělo i mozek
Sportovní dynamická střelba IPSC neustále prověřuje vaši fyzickou a mentální připravenost. Souboj s časem o co nejkratší cestu
k cíli s co nejmenším počtem chyb je hlavní částí hry.
3. Stereotyp? To rozhodně ne!
Principy stavby střeleckých situací se řídí pravidlem "Freestyle", tedy střeleckou situaci řešíte volným stylem. Žádná střelecká situa-

ce se nikdy neopakuje, vždy je třeba najít pro sebe nejvhodnější postup.
4. Přátelství
Na střelnici máte možnost obklopit se lidmi, kteří vyznávají stejnou životní filozofii, mají podobné vidění světa jako vy.
5. Zlepšuje náladu
Na střelnici zapomenete na všední starosti a dokonale se odreagujete.
6. Zvyšuje sebevědomí
Ať už člověk vyhraje nebo prohraje, dostavuje se určitý pocit úspěchu a sebedůvěry. Nemusíte zvítězit, ale když víte, že jste se snažili ze všech sil (a to u tak náročného sportu, jako je IPSC, vyžaduje hodně koncentrace a energie), stoupne vaše sebevědomí a
budete si více jistí svými schopnostmi.
7. Rozvíjí obratnost
Otáčení se, zastavování, ohýbání, sprint nebo běh jsou jen některé z pohybů, které musí tělo při IPSC vykonávat. Tento sport od
závodníků vyžaduje obratnost a zároveň ji pomáhá zlepšovat.

8. Spojení s cestováním
IPSC lze spojit s cestováním. Navštívit střelnici v cizí zemi a rozdílné krajině je pro střelce vždy zážitkem. Může se navíc jednat o
společnou aktivitu celé rodiny. Mezi oblíbené střelecké destinace českých střelců patří Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko
nebo sice vzdálenější ,ale o to zajímavější Litva nebo Srbsko.
9. Smysl pro fair-play
IPSC je férový sport a jeho pravidla jsou velmi přesná a jednoznačná. Hlavním soupeřem střelců je většinou jejich vlastní psychická
pohoda, rozpoložení a morálka. IPSC pěstuje důležitý smysl pro spolupráci a komunikaci ve squadu.
10. IPSC je silně návyková aktivita
Existuje mnoho lidí, kteří mohou potvrdit, že sportovní střelba umí změnit životní styl. Myslíte si, že to není možné? Přijďte si IPSC
vyzkoušet a zjistíte, že to kouzlo je v obrovské všestrannosti tohoto sportu – od fyzické výdrže, přes šikovnost až po psychickou
vyrovnanost. Vše je navíc ideálně vyváženo a není nemožné to zvládnout, ale obtížnější je udržet dlouhodobou konzistenci, což je
opravdová výzva nejen pro sportovní nadšence.

KTERÉ ZBRANĚ POUŽÍVÁME A PROČ ?
Žádný jiný střelecký sport neprověří zbraně tak, jako IPSC. Málokterý voják nebo policista vystřílí za svoji kariéru tolik nábojů,
jako střelci IPSC. To ví i všichni velcí výrobci ručních zbraní, a

Divize OPEN

proto se aktivně zapojují do dění tohoto sportu. Sledují aktuál-

ní trendy, někteří špičkový střelci se dokonce přímo podílí na
vývoji nových modelů zbraní.

To znamená, že na závodech

IPSC uvidíte zástupce prakticky každé značky pistole nebo revolveru.
Pravidla IPSC rozdělují typy zbraní podle zaměření nebo použitých dílů a mířidel do jasně definovaných divizí. Některé divize
vychází z původního záměru vzniku IPSC jako tréninku obranné
střelby. Zbraně některých dalších divizí jsou už jen čistě sportovní speciály a v běžném životě by jen těžko hledaly využití.
Tento úhel pohledu na rozdělení zbraní nejčastěji ovlivňuje

CZ Czech Mate 9 x 19

rozhodování sportovních střelců, kterou divizi zvolit. Např. nemalou část střelecké komunity IPSC tvoří policisté nebo vojáci,
kteří soutěží v divizi Production se stejnou zbraní, jakou používají ve svém povolání. Často se setkávám se začínajícími střelci,
kterým jde především o získání zkušeností se zbraní, kterou
budou nosit v běžném životě k účelům sebeobrany. I pro ně je
určena především tato divize, ale vhodné typy zbraní najdou i v
divizi Classic nebo Standard. Zájemce o rychlou sportovní střelbu zaujme především divize Open.

OPEN
Nejrychlejší divize mezi krátkými zbraněmi. Má jen jediné omezení a tím je délka použitého zásobníku, která nesmí přesáhnout 170mm. Díky možnosti použití kompenzátoru, opěrky
palce, laděného spoušťového mechanizmu, optických mířidel
atd. můžete mít zbraň se skvělými vlastnostmi a velkou kapacitou zásobníku (až 30 ran). Tato divize je také nazývána formulí
F1 v IPSC. Pistole jsou dokonale vyladěné sportovní speciály,
často vyrobené podle konkrétních požadavků závodníka.

STI DVC .38Super

Rozhovor: Robin Šebo (CZUB)
Aktuálně nejlepší český střelec divize Open je tovární střelec
CZUB Robin Šebo. Zajímavostí ale je, že největší medailové
úspěchy v minulosti slavil v divizi Production.
Robine, co tě přimělo přestoupit do divize Open ? V divizi
Production se ti dařilo skvěle, důkazem toho je i stříbrná
medaile z Mistrovství Evropy.
Svůj první rok v IPSC jsem začínal v divizi Standard, ale hned
další 4 roky jsem střílel divizi Open. Do divize Production
jsem přešel vlastně kvůli požadavkům továrního týmu CZUB,
protože zbraně této divize jsou nejprodávanější. Takže za mě
rozhodl marketing. Na mistrovství Evropy jsem pak byl stříbrný, kde mi zlato o kousíček uteklo. Nicméně vždy jsem se
chtěl vrátit zpět do divize Open a teprve v minulém roce
jsem dostal od vedení CZUB zelenou. Divize Open mě vždy

lákala více, protože je dynamičtější, má MAJOR factor, takže
"nemusíš" tolik řešit alfy :)
Jaké jsou výhody divize Open v porovnání s ostatními
divizemi?

Jaké jsou nejčastější chyby střelců divize Open?
Neumím posoudit jak u ostatních, ale mě někdy funguje
hlava rychleji než tělo dokáže provést :))) ..pak jsou z toho

Kolimátor, kompenzátor zdvihu a dlouhý zásobník … vlastně

řádné chyby. Takže vlastně chceš střílet ukrutně rychle,

si tu pistoli postavíš jak chceš. Je to více do sportu a rychlosti.

ale musíš udržet chladnou hlavu. A to je asi vůbec to nej-

Přináší divize Open nějaké zvýšené nároky pro majitele
těchto zbraní?
Ano, pistole je samozřejmě trošku více tlakově namáhána z

těžší. Ale vlastně to není jen u divize Open, ale u všech

divizí.
Co by si poradil novým zájemcům o tuto divizi?

hlediska používaného střeliva a konstrukce, takže životnost

Poradit se, zkusit si tu pistoli. Protože na pohled to vypa-

nemusí být tak velká, jako u klasických zbraní. Nicméně po-

dá, že ta pistole při střelbě stojí, namíříš tečku, dvakrát

slední dobou už jsou materiály na tak vysoké úrovni, že v

zmáčkneš a je to tam, ale není to tak. Ta tečka se tam ob-

tom už nevidím zásadní problém. Největší rozdíl je v pořizo-

čas šmidlá jak se jí zachce :))) Každopádně Open je líbivá

vací ceně a nutnosti přebíjet munici. Já používám 9mm Luger

divize. Asi bych rád řekl, že než člověk přejde do Openu,

a tam tovární náboje s faktorem MAJOR prakticky nekoupíš.

tak potřebuje nějakou zkušenost a základy z jiné divize,

Jak velká je konkurence v této divizi?
Jako v každé jiné divizi. Všude okolo jsou skvělí střelci a je
jedno, jestli je to OPEN, PRODUCTION, nebo STANDARD.
Jakou zbraň používáš?
CZ Czechmate 9mm Luger

Vím, že věnuješ hodně času vývoji a úpravám pro pistole
CZ této divize. Daří se ti to?
Občas :))) samozřejmě v některých případech je to metoda
pokus/omyl a spousta "zničených" věcí, ale už mám dost
zkušeností na to, abych věděl, co na pistoli chci já i ostatní
střelci. Samozřejmě ne vždy vyhovíš všem, protože každý má
rád něco jiného. Ať je to změna těžiště, úhly pojistek a opě-

rek, montáží na zaměřovač a podobně. Hodně mi taky pomáhají kluci z CZ Shooting Teamu. Myslím, že jsme tam super parta a spoustu věcí, které já nevidím, neznám, tak mi
poradí a řeknou oni.

ale myslím, že je tam tak obrovský rozdíl ve stylu střelby,
že se pak stejně vše učí člověk od začátku. Takže je to
vlastně jedno ..ať začneš v Production nebo v Open. Jinak
poradím jen trénink :) je to jen o tom vystřílet se a získat s
tou pistolí jistotu a vědět co si mohu dovolit.

PRODUCTION
Divize PRODUCTION je nejpopulárnější divizí IPSC a to hned z
několika důvodů. V této divizi je možné použít pouze sériově
vyráběné zbraně, tak jak jsou konstruovány především pro
státní ozbrojené složky = tedy zbraně cenově dobře dostupné. Avšak použity mohou být pouze zbraně, schválené a uvedené v tzv. Production listu na webové stránce IPSC.org. Výhodou může být i to, že divize Production nemá povolený

výkonnostní faktor Major, ale určen je pouze faktor Minor. V
praxi to pak znamená, že je používáno střelivo 9mm Luger,
které je ze všech dostupných ráží nejlevnější. A další výhodou
je, že u většiny typů zbraní Production jsou levné a dobře
dostupné náhradní díly.
Rozhovor: Michal Štěpán (CZUB)
Jedním z nejlepších evropských střelců divize Production je

tovární střelec CZUB Michal Štěpán.
Michale, divize Production Ti evidentně vyhovuje. Jaké ty
vidíš výhody této divize?
Myslím, že podstatné věci jsi dobře shrnul již v úvodu. Asi
největší výhodu vidím ve finanční "nenáročnosti" této divize.
Pokud nemáte nutkání pořídit si drahou zbraň a dostanete se
k přebíjeným nábojům za rozumnou cenu, lze slušně ušetřit a

užít si dostatek zábavy ze střelby. Další pro mě podstatnou
výhodu vidím v ráži 9 mm Luger, která se dobře přebíjí.
Jaká úskalí tato divize přináší?
Nevýhodou by mohla být nemožnost úprav zbraně dle individuálních potřeb střelce, jak tomu je např. u Open divize. Nemůžeme si zde vyrobit své vlastní doplňky na zbraň. Naštěstí
v dnešní době existuje mnoho firem, které továrně vyrábí

několik různých doplňků a náhradních dílů, které jsou povoleny na zbrani používat (střenky, mířidla, pružiny,...)

Je v divizi PRD velká konkurence?
V posledních letech je tato divize nejrozšířenější a je
tedy možnost se porovnávat s mnoha silnými soupeři.
Jakou zbraň používáš?
Používám CZ Shadow 2.
Jaké vlastnosti Shadow 2 by si vyzdvihl?

Shadow 2 je ryze sportovní zbraň vyvinutá právě pro
PRD divizi IPSC. Její robustní konstrukce, spolehlivá
funkce a přesnost střelby, to je prostě pecka :). Díky
výborné ergonomii a vyvážení se skvěle chová při opakovaných výstřelech.
Zvažoval si někdy přestup do jiné divize?
Zatím ne. PRD mě baví. Líbí se mi Open divize. Chtěl

bych si někdy střelit závod bez nutnosti přebití :-).
Jinak mám rád střelbu přes mechanická mířidla. Vyzkoušel jsem Standard v Majoru a to bylo super. Tak
možná někdy STD.
Divize PRODUCTION

CZ Shadow 2

STANDARD
Druhou nejpopulárnější divizí v IPSC je divize STANDARD.
Základním znakem této divize je omezení vnějších rozměrů
pistole. Pistole s vloženým zásobníkem nesmí přesahovat
rozměry 225mm x 150mm x 45mm. Obvykle se používají
zbraně se spouští SA, povinná jsou otevřená mířidla. Portování hlavně a kompenzátory nejsou povoleny. Kapacita zásobníků není omezena, pokud vyhoví pravidlu o rozměrech.

V této divizi je prostor pro ty, kdo chtějí na svou pistoli aplikovat dodatečná vylepšení za účelem zlepšení vlastností při
střelbě a lze použít i neoriginální díly.
Divize STANDARD

STI DVC 40SW

Jaké typy zbraní jsou podle tebe nejvhodnější pro tuto
divizi?
Je obtížné říci, jaký typ zbraně je nejvhodnější. Každému
střelci vyhovuje něco jiného a má své preference. Ale
jednoduše řečeno

- spolehlivou zbraň, v ráži .40sw

(major factor) s maximální možnou kapacitou zásobníku
(pozor na omezení rozměru zbraně). Rozhodující jsou i
finanční možnosti. Střelivo .40SW není zrovna levné, ani
když si jej přebíjíte sami. A americké sportovní speciály
typu 2011 začínají s cenou na pultě okolo 60.000,- Kč.
Jakou zbraň používáš?
Používám několik let CZ75 TS/ TS orange
Společně s tvými kolegy Zdeňkem Liehne a Petrem
Znamenáčkem tvoříte jeden z nejlepších světových
týmů této divize. Koho považuješ za své největší konRozhovor: Josef Rakušan
O své zkušenosti s divizí Standard se s námi podělil dvojnásobný Mistr Evropy Josef Rakušan, tovární střelec týmu
CZUB.
Divize Standard je specifická v rozdělení na dva výkono-

kurenty?
Jsou to Filipínci a Američané, nebudu říkat jména, je jich
víc. Ale pro mě jsou to především Zdeněk s Petrem, se
kterými se na závodech potkáváme nejčastěji.
Co bys poradil začínajícím střelcům této divize?

vé faktory střeliva: Minor a Major. Jaký je tvůj názor na

Pořídit si kvalitní zbraň a vybavení (opasek, pouzdro, dr-

využívání faktoru Minor vs. Major v divizi Standard?

žáky zásobníků) a začít trénovat ideálně s někým, kdo

Je to myšlenka, jak můžou být v jedné divizi použity různé
ráže bez výrazného zvýhodnění nebo znevýhodnění jedné z
nich proti druhé. Podívejte se ale do startovních listin, většina střelců ve špičce divize STD střílí faktor Major. Pokud se
chcete střelbou jen bavit, Minor je dobrá volba. Pokud máte
vyšší ambice v této divizi, budete potřebovat Major.

vám v začátcích pomůže. Je velmi důležité učit se střelecké dovednosti od začátku správně. Případné zlozvyky se

později velmi těžko odnaučují. A hlavně jezdit na závody.
Na nich získáte nejvíc zkušeností a budete mít srovnání s
ostatními střelci.

PRODUCTION OPTICS

Tohle se mi moc nelíbí, ale čas nám ukáže. Třeba se

Nově zavedená divize vznikla z klasické divize Production s
použitím elektronických mířidel. Divize je rozdělena na Production Optics a Productin Optics Light.

nakonec tento nápad osvědčí. Byl a jsem připravený
střílet obě varianty. Jak těžkou kovovou PO pistolí, tak i
lehkou plastovou POL pistolí. Já osobně si myslím, že
měla vzniknout jen jedna divize PO. Tak jak je jedna
divize Production a střelec si zvolí sám, co mu vyhovuje.
Zvažoval si i jiné typy?
Ano, ještě střílím Tanfoglio Stock 2 - výborná pistole.
Testoval jsem i novinku - pistoli Alien. Také skvělá pistole. Ale těch pistolí pro PO je velká řada, které jsou výborné, takže si střelec může vybrat nejlepší volbu pro
sebe.

Sig SAUER P320

Rozhovor: Martin Kameníček
Martin Kameníček byl po několik let nejúspěšnějším českým
zástupcem v IPSC divizi OPEN. Zavedení nové divize Production Optics ho zlákalo natolik, že svůj CzechMate vyměnil za
malinko menší zbraň s kolimátorem a začal se jí věnovat naplno. Jeho výsledky dokazují, že si s ní rozumí skvěle.
Martine, divizi Open jsi věnoval pěknou řádku let. Jak
moc náročná byla pro Tebe změna divize ?
Divizi Production Optics jsem zvolil z několika důvodů. Jedním z nich byla nuda, kterou jsem zažíval v divizi Open na
domácích závodech, kde jsem za 20 let závodění nedosáhl na
první místo jen tolikrát, že by se to dalo spočítat na prstech
jedné ruky. Co se týká mezinárodních závodů, tak jsem zjistil,
že v kalibru 9x19 Major nelze konkurovat stejně kvalitním
střelcům s pistolí v kalibru 38 Super. Z těchto důvodů jsem si
řekl, že je čas na změnu. A to takovou, abych nebyl pistolí
znevýhodněn, pistole měla dobrou životnost, byla v kalibru
9x19 a měla kolimátor. Když jsem si tyto podmínky dal dohromady, tak mi vyšlo, že moje oblíbená značka CZ vyrábí

jedny z nejlepších pistolí pro divizi Production. A s dobrým
kolimátorem to může být zajímavá volba pro novou divizi
Production Optics. Změna to lehká nebyla. Musel jsem hodně
trénovat. Učit se, abych se s novou divizí patřičně seznámil.
Jakým typem pistole střílíš?
Střílím pistolí CZ Shadow 2 a CZ Shadow 2 Optics Ready. Obě
varianty jsou velmi dobré. Celkově mi vyhovují a patří k tomu

lepšímu, co v PO divizi můžete mít.
V roce 2019 byla divize Production Optics rozdělena na
dvě divize: PRODUCTION OPTICS a PRODUCTION OPTICS
LIGHT. Jaký je tvůj názor na toto rozhodnutí?

V čem vidíš největší rozdíly oproti divizi OPEN ?
Divize PO je oproti divizi Open je velmi dostupná a nenáročná na servis. Náboj 9x19 minor seženete všude.
Tak když vám náhodou v cizině na závody nedoletí náboje, můžete si velmi dobré náboje 9x19 koupit, což v

porovnání s open major náboji je téměř nemožné. Pokud se dívám na techniku střelby, tak tam je rozdíl
značný. Hodnocení minor a kapacita 15 nábojů nutí
střelce k větší přesnosti a také rozdílné strategii. Pistole
PO je hmotnostně lehčí, takže se s ní lépe manipuluje,
ale zase trochu víc skáče a kope než Open. Držení zbraně v PO divizi tedy vyžaduje lepší vyváženost síly úchopu než u divize Open, kde vám pomáhají opěrky palců.

Také první rána přes DA je velmi rozdílná, což mě osobně potrápilo asi nejvíc. Myslím, že co se týká techniky
střelby, divize PO je mnohem blíže divizi Production

CLASSIC

Pravý Classic by asi měl být v ráži .45 ACP. Ale IPSC je pře-

Pistole musí typově a vzhledově vycházet z designu 1911
s jednořadým zásobníkem. Rám musí být vyroben z jednoho kusu a být kovový. Tato divize je určena fandům
jednořadých pistolí, které vycházejí z legendárního Colt
1911 A1. Omezení rozměrů je stejné jako pro divizi Standard - 225mm x 150mm x 45mm. Menší kapacita jednořadých zásobníků mění strategii řešení situace podobně

jako u revolveru. Obsazenost této divize rok od roku roste
a oblíbena je u špičkových střelců v USA.

devším sportovní střelecká disciplína, která vyžaduje nejen
střelecké dovednosti, ale také vhodné vybavení. Náboje
ráže 9x19 jsou mnohem levnější. Za stejnou cenu tak střelec může pořídit v podstatě dvojnásobek nábojů. To mu
umožní více trénovat. Také současný trend ve stage designu nahrává spíše náboji 9x19, resp. většímu množství nábojů v zásobníku, pokud se závodník rozhodne střílet s faktorem minor. Sám si ale nějaké závody rád střelím i s pistolí
ráže .45ACP. Prostě pro ten pocit ...
Jaký typ 1911 používáš?
V současnosti závodím s pistolí STP Sparta 9x19 5". Je to
pistole, která ve své cenové kategorii zahraje oproti jiným
hodně muziky. Konkrétně ta moje má nastříleno již přes
30.000 ran bez jakéhokoliv problému. A věřte, že spolehlivost a odolnost pistole je v našem sportu zcela zásadní.

COLT 1911 45ACP

Máš nějaký střelecký vzor?
Tak to je strašně těžká otázka. Na nikoho nezapomenout...
Rozhovor: David Zvěřina

Ale jsem patriot, tak zůstanu u nás doma. Miroslav Zapletal

O aspektech divize Classic jsme hovořili s Mistrem republiky Davidem Zvěřinou.
Davide, v čem je pro Tebe divize Classic zajímavá?

a jeho pohyb po stage, to je podívaná. Josef Rakušan a
jeho nadhled a klid. Lenka Hořejší a její schopnost přežít se
mnou celý den v jednom squadu :-). A nikdy nezapomenu
na Lumíra Šafránka a jeho schopnost závody si užít.

V roce 1911 se v USA narodila legenda. Nemyslím tím
zrovna Ronalda Reagana - budoucího amerického prezidenta. Myslím tím samozřejmě pistoli Colt M1911. Pistoli,
která pomohla svobodnému národu vyhrát dvě světové
války. Pistoli, která potažmo pomohla ke svobodě národům Čechů a Slováků a to hned dvakrát. Divize Classic je
určena právě pistolím typu Colt M1911. Probíhat stage s

takovou pistolí v ruce, je zkrátka zážitek...
Jaké komplikace tato divize přináší?
Pistole divize Classic mají relativně omezenou kapacitu
zásobníku. To mnohdy komplikuje taktiku na stage. Na
druhou stranu to je výzva pro střelce. Znamená to více

Kolik času strávíš sušením?

zábavy. Vlastně, když se nad tím ještě zamyslím, mě žádná

Snažím se, abych svůj trénink trávil z poloviny na střelnici a

komplikace spojená s touto divizí nenapadá.

z poloviny sušením. V současné době se mi daří trénovat v

Jak moc důležité je zvolit správný postup ve střelecké
situaci v divizi Classic?

souhrnu tři hodiny týdně. Takže suším tak 90 minut týdně,
a to v kuse. Je to náročné, ale předloktí zatím drží. Myslím
si , že pokud člověk se střílením začíná nebo se nedostane

Někdy je postup střelby odlišný ve srovnání s ostatními

dlouho na střelnici, je sušení nesmírně důležité. A v divizi

divizemi. Terče se střílí v trochu jiném pořadí prostě tak,

Classic suchého tréninku přebíjení není nikdy dost...

aby vyšly náboje v zásobníku.

Je důležité umět rychle

přebít i na poměrně krátkém přesunu. Nemělo by se to

Co by si poradil začínajícím střelcům této divize?

ale brát jako výmluva. Dosažené časy v divizi Classic by se

Tato divize je stále na začátku. Právě to je na ní hezké. Tvoří

měly podobat časům např. v divizi Standard nebo Produ-

se kolem ní parta lidí, kteří se dobře znají a zdravě mezi

ction.

sebou soutěží. Nebojte se tedy rozšířit naše řady. Bude to

Podobně jako divize Standard i divize Classic rozlišuje
dva výkonové faktory střeliva: Minor a Major. Jaký je
tvůj názor na využívání faktoru Minor vs. Major v divizi Classic?

zábava. A praktická rada - pistole typu Colt M1911 nemusí
zruinovat vaši peněženku. Kupte si klidně nějakou levnější a
za uspořené peníze nakupte náboje. Protože výsledek dělá
hlavně střelec, ne pistole.

REVOLVER
V této divizi lze použít všechny továrně vyráběné revolvery
nebo revolvery poskládané z továrních dílů. Prototypy však
povolené nejsou. Počet komor válce není limitován. Divize
revolver je tradiční divizí IPSC. Je velmi náročná na strategii v
průběhu střelecké situace, kdy musíte mít na paměti, že na
jedno nabití máte maximálně 8 ran. V našem regionu je však
po změně pravidel s šestiranných na povolené osmiranné
revolvery tato divize jen málokdy naplněna.
Rozhovor: Jiří Jedlička
Dlouholetým úspěšným střelcem divize Revolver byl Jiří Jedlička z Alsa Pro Teamu.
Jirko, asi se shodneme, že divize Revolver není pro každého, ale má své osobité kouzlo. Čím to, že poslední dobou
velmi výrazně ubylo zástupců této divize?
Ona každá divize je specifická a má svoje kouzlo, takže každý
si hledá to svoje, ale revolver měl svoje kouzlo jako šestiranný, kdy všichni stříleli v majoru. Takto to mělo smysl. Revolver byl slušně obsazený, bylo s kým střílet, byla to bezva skupina lidí. Se zavedením víceranných revolverů v Minoru se
pojetí střelby zásadně změnilo. Už to je jen divná zbraň s
obtížnou manipulací a špatnou spouští. Pro většinu situací na

závodech je postup podobný jako třeba v divizi Classic. Zároveň se zavedením nového pravidla staré vybavení ztratilo
smysl. Šestiraňáky jsou nyní naprosto nepoužitelné a bez
šance na dobré umístění. Rozdíl je obrovský. Pro téměř
všechny střelce to znamenalo buď koupit kompletně nové

Jaké vlastnosti nebo schopnosti by měl zájemce o

tuto divizi mít?
V prvé řadě dost peněz na vybavení a vědět, kde ho
sehnat. Jsou potřeba aspoň dva revolvery, nejsou s nekonečnou životností a náhradní díly se těžko shání. Jinak
základní dovednost v této divizi je dobré spouštění.
Dráha spouště je asi 15x delší než na pistoli, odpor
spouště trojnásobný, spoušť není vždy stejná, protože
náboje kladou u otáčení válce pokaždé jiný odpor. Dále
pak dobrá manipulace, stane se, že i na krátké situaci
budete přebíjet dvakrát. V Minoru jsou revolvery hodné,
takže už to není tak náročné na ruce. Tak ještě umět se
trefit a dodržet naplánovaný postup.

vybavení, nebo změnit divizi. Naprostá většina střelců změnila divizi. Chvíli jsem to zkoušel s osmiraňákem... a změnil
divizi taky. Není už s kým soutěžit... další důvod jsou případ-

né nominace na závody Level 4 nebo 5 ... ale to je o něčem
jiném.
Co zajímavého oproti jiným divizím přináší divize Revolver?
Šestiraňáky byly v IPSC něco naprosto mimořádného. Už jen
vymyslet postup, občas naprosto bizardní, bylo zajímavé.
Zvlášť, když byl celý squad v revolveru a dalo se o tom bavit.

Bylo třeba střílet terče kdekoli, kde byly vidět, jen aby se rozložilo přebíjení na věnečky a přebíjelo se za pohybu a ne v
oknech. Prakticky nikdy to nevycházelo, muselo se střílet
vždy část okna a k tomu něco dalšího, nakrokovat to, nesplést, neminout, přebití je 2,5-3s,takže třeba 12-ti ranka s
minipopery nebo plejty byla o nervech a preciznosti. Kdo
minul, měl o třicet procent míň. I nahnat čas je umění...

Divize REVOLVER

Jerry Miculek

PCC

Navíc PCC se stalo velmi rychle hodně populární a nové

Pistol Calibre Carbine - PCC je pušková divize, která však čas-

konkurence rychle přibývá. Dneska je PCC druhou až

to bývá zařazena do pistolových závodů díky použité ráži

třetí divizí co do počtu střelců a stále roste. A za to jsem

9mm.

rád.
Vím, že jsi se zúčastnil několika významných závodů
v USA, kde je tato divize velmi populární. Jaké zkušenosti jsi si odtud přivezl?

Střelecká komunita je úžasná po celém světě a v USA je
opravdu fantastická, tam se cítím doma na každém závodě, ať je v Arizoně nebo na Floridě. V USPSA, což je
Rozhovor: Vítězslav Bureš

americká verze IPSC je většina pravidel stejných s IPSC.
Rozdíly najdeš, například že se nemusíš pohybovat ve

O této nově zavedené divizi jsme si promluvili s Víťou Bure-

vymezeném prostoru, ale musíš z něj střílet, dále pak

šem ze střeleckého klubu Adyton sport team.

nedodržují počet ran na situacích, tedy poměr situací 3

Víťo, jaké největší kouzlo pro střelce tato divize přináší?
V první řadě ohromnou zábavu. PCC jsem si pořídil pro levný
trénink na pušku, ale už při prvním střílení jsem zjistil, že
takhle rychle a přesně jsem to s pistolí nikdy nedokázal a to
jsem měl už pár desítek tisíc ran odstříleno. S tečkou střílíš
rychle a přesně, protože nemusíš lovit mířidla a o proti Open
pistoli nemusíš mít skvěle zvládnutý úchop zbraně, aby si tu
tečku vůbec viděl. Takže největší kouzlo PCC je v jednodu-

chosti. V závodě máš minimum chyb a jsi schopen střílet dobře těžké terče jako kyvky nebo No shooty a ve výsledkové
listině máš najednou 85% na vítěze, místo 50% co si měl v
pistoli. A to opravdu baví.

krátké, 2 střední a 1 dlouhá. Střílel jsem Haloweenský

závod Monster Match ve Frostproof na Floridě, kde mají
situace 40 až 60 ran, to je zejména s PCC velká zábava,
naopak s revolverem to asi nechceš střílet. Budeš se
divit, ale PCC se tam střílí jenom o rok déle než u nás a
jeho zastoupení na závodech je podobné jako u nás. V
podstatě každý pistolový střelec v USA střílí i PCC, takže
se často pořádají závody jenom pro PCC. Je to skvělý,
když máš 120-200 střelců v jedné divizi. Taky situace
stavěné pouze pro PCC mají vyšší obtížnost, menší terče, větší vzdálenosti, třeba na závodě Arizona PCC
Championship bylo šest terčů na 180m. Na takový závod se musíš taky úplně jinak připravit, vybrat si kvalitní

V kterých aspektech střelby v průběhu závodu je tato divi-

střelivo, vyzkoušet jaký nástřel je pro Tebe nebo ten

ze nejvíce odlišná od divizí krátkých zbraní?

závod nejlepší a takový závod pak pořádně prověří Tvé

Určitě v manipulaci při řešení střelecké situace a při pohybu v

ní. Při pohybu za silnou rukou je to snadné, ale jak poneseš
pušku při pohybu vzad za slabou rukou? Budeš ji táhnout za
sebou v silné ruce nebo si jí přechytneš do slabé, aby si po
stabilizaci zase přechytával? S pistolí se vykloníš na obě strany stejně, ale pušku při výklonu na slabou ruku musíš třeba i
přehodit do slabého ramene nebo úplně otočit držení zbraně,
aby ses dostal na terč. Já mám 16" dlouhou hlaveň, tedy nejdelší co na PCC najdeš a nevnímám žádný významný handicap při manipulaci oproti kratší hlavni. Musíš si to vyzkoušet
na tréninku, aby si věděl, jak bezpečně vyřešit tu střeleckou
situaci. Dále pak právě pro tu relativní jednoduchost jsou výsledky velice vyrovnané, a aby si byl lepší, musíš pracovat na
každičkým detailu, rozdíl 0,10s je v PCC hodně a jediná chyba
nebo závada Tě posune o hodně míst ve výsledcích.
Jaká je úroveň střelců v této divizi v porovnání se světem?
Na závodech v Česku a na Slovensku střílíme se světovou
extratřídou. Max Leograndis je dosud neporažený čtyřnásobný mistr USA v PCC, k nám pravidelně jezdí na Euro Extreme
Open a kluci jako Václav Vinduška, Pavol Ženčár nebo Marian
Fedor jsou schopni se na něj tlačit nebo ho i přestřílet, takže
je tu ohromná kvalita.

dovednosti s PCC. Překvapilo mě, že střelci pomáhají
resetovat situaci, zalepit terče a postavit železa. Když
máš všechny střelecké situace na 30 a více ran a stage
resetuje 10 lidí místo 3, tak celý závod má skvělou dynamiku a pořadatel může peníze ušetřené za lepiče investovat do cen. V podstatě na každém větším závodě je
stůl s cenami a každý si odnese něco zajímavého domů.
Naposled jsem v Arizoně dostal Desert Eagle pistoli, a to
potěší.

DIVIZE IPSC
OPEN

PRODUCTION

Minimální výkonový faktor pro Major ......................... 160

Minimální výkonový faktor pro Major .......................... Ne

Minimální výkonový faktor pro Minor ......................... 125

Minimální výkonový faktor pro Minor.........................125

Minimální odpor spouště.................................................. Ne

Minimální hmotnost střely................................................ Ne

Maximální rozměr zbraně ................................................. Ne

Minimální odpor spouště........ 2,27 kg pro první výstřel

Maximální délka zásobníku .................................... 170 mm

Maximální délka hlavně ...........................................127 mm

Maximální kapacita zbraně ............................................... Ne

Maximální délka zásobníku .............................................. Ne

Optická / elektronická mířidla ....................................... Ano

Maximální kapacita zbraně............................................. Ano

Kompenzátory, tlumiče výšlehu, porty ....................... Ano

Optická / elektronická mířidla ......................................... Ne
Kompenzátory, porty, tlumiče výšlehu ......................... Ne

PRODUCTION OPTICS

STANDARD

Minimální výkonový faktor pro Major .......................... Ne

Minimální výkonový faktor pro Major ......................... 170

Minimální výkonový faktor pro Minor ......................... 125

Minimální výkonový faktor pro Minor ......................... 125

Minimální hmotnost střely ............................................... Ne

Minimální hmotnost střely ............................................... Ne

Minimální odpor spouště........ 2,27 kg pro první výstřel

Minimální odpor spouště.................................................. Ne

Maximální délka hlavně ........................................... 127 mm

Optická / elektronická mířidla ......................................... Ne

Maximální délka zásobníku .............................................. Ne

Kompenzátory, porty, tlumiče výšlehu ......................... Ne

Maximální kapacita zbraně ............................................. Ano

Zbraň s vloženým prázdným zásobníkem se musí vejít
do prostoru krabice o vnitřních rozměrech 225 mm x
150 mm x 45 mm

Optická / elektronická mířidla ....................................... Ano
Kompenzátory, porty, tlumiče výšlehu ......................... Ne

REVOLVER

CLASSIC
Minimální výkonový faktor pro Major ......................... 170

Minimální výkonový faktor pro Major ......................... 170

Minimální výkonový faktor pro Minor ......................... 125

Minimální výkonový faktor pro Minor......................... 125

Minimální hmotnost střely ............................................... Ne

Minimální ráže střely / délka nábojnice .....9mm/19mm

Minimální odpor spouště.................................................. Ne

Minimální odpor spouště ................................................. Ne

Optická / elektronická mířidla ......................................... Ne

Optická / elektronická mířidla ......................................... Ne

Kompenzátory, porty, tlumiče výšlehu ......................... Ne

Kompenzátory, porty, tlumiče hluku a výšlehu ........ Ne

Zbraň s vloženým prázdným zásobníkem se musí vejít
do prostoru krabice o vnitřních rozměrech 225 mm x
150 mm x 45 mm

Kapacita válce není omezena. Revolvery s kapacitou 7
ran a více nejsou hodnoceny MAJOR.

PCC
Maximální možná rychlost střely ............. 500m / vteřinu

Povolené ráže:

Minimální výkonový faktor pro Minor ......................... 125

9x19 mm
9x21 mm
.357 SIG
.38 Super
.38 Super Comp
.40 S&W, .45 ACP

Minimální váha střely .......................................... 115 grainů
Kompenzátory, porty, tlumiče výšlehu ....................... Ano
Maximální kapacita zbraně .........................................33 ran
Optická / elektronická mířidla ....................................... Ano
Kompenzátory, tlumiče výšlehu, porty ....................... Ano

KATEGORIE

„LADY“

IPSC není sport pouze pro muže..

Co tě na IPSC zaujalo?
Líbí se mi, že to je opravdu sport bez žádné dojmologie.

Rozhovor: Martina Tošenovská
Kdo tě přivedl ke sportovní střelbě?

Žádné pseudo-hodnocení podle názoru rozhodčích. Jde
o čas a zásahy, nic víc do toho nevstupuje. Vím, na co se
připravit a jak se připravit. IPSC vám opravdu měřitelně

Ke sportovní střelbě mě přivedl můj současný trenér Martin

ukáže to, jak si vedete vůči jiným kvalitním střelcům.

Mikolášek. Mělo to celé svůj zajímavý vývoj. Původně jsem

Také je IPSC úžasná atletická báze – je to sport, ale i

začala chodit k Martinovi do jeho klubu RBSD Olomouc na

dovednost pro sebeobranu. Potkáte se s fajn lidmi, zaži-

tréninky boxu a na sebeobranu. Přidala jsem se k němu bě-

jete závodní atmosféru – ta lehká nervozita, šimrání v

hem chvíle i na střelbu - cílem bylo naučit se střílet pro sebe-

celém těle před výkonem, radost, když se daří, ale i zkla-

obranu. To bylo asi tak 3 nebo 4 roky zpět. Vůbec mne v té

mání a vztek na sebe, když to nejde. Zažijete všechny

době nenapadlo, že bych mohla závodit, ale bavily mě ty stře-

emoce, které prožíváte i v běžném životě. Z psycholo-

lecké situace a drily, kde šlo o to se umět i rychle pohnout –

gického hlediska jsou obecně závody dobrá příprava

zasportovat si. Jsem prostě takový atletický typ a naše trénin-

pro život, protože zažíváte intenzivní emoce a máte

ky přesně o tom byly a jsou. O dva roky později jsme se popr-

šanci se s nimi naučit zacházet. Často říkám, že sport je

vé společně přihlásili na závody, v podstatě nás přesvědčil ať

tak trochu život na nečisto, kde máte možnost opravy. A

jedeme náš kamarád Jarda a přihlásil nás na HOTSHOTS, kam

že to není vždy lehké. IPSC závody jsou tedy pro mě

jsme jeli společně. Byla jsem z toho úplně vedle. Nikdy před-

zábava, trénink, jasná informace o tom, jak umím střílet

tím jsem IPSC závody neviděla, jen to málo co jsem viděla na

a také psychologická škola.

Youtube. Měla jsem nadrilovanou bezpečnost, to jsem měla v
hlavě tehdy jako to nejdůležitější – „hlavně se nenech vylít za
bezpečnost“. Zapomněla jsem tehdy asi na 3 nebo 4 terče,

byla jsem ráda, že jsem vůbec našla stage, ale kluci mi opravdu hodně pomáhali. Nechápu, jak se to stalo, ale mně se tyto
první HOTSHOTS závody podařilo i přes ty zmatky vyhrát, byl
to trochu ambivalentní pocit – věděla jsem, že to extra výkon
nebyl, ale přesto jsem si tu medaili užívala. Od té doby jsou
pro mě HOTSHOTS srdeční záležitostí. Střelbu jako takovou
dodnes dělám hlavně proto, že mě baví, závody a úspěchy
přišly tak nějak samy – díky kvalitním, systematickým a smysluplným tréninkům, které jsou silnou devizou našeho klubu.
Je fajn, že jsem našla kolem sebe skupinu lidí na tréninky, kde
to není o nějakém extra tlaku na výkon a umístění na závodech – protože to nemám ráda. Střílím pro radost, je to o mé
vnitřní motivaci střílet a závody jsou pro mě dobrý ukazatel
toho, jak si vedu.

V jaké divizi soutěžíš?
Moje hlavní disciplína, ve které jsem prozatím dosáhla svých
největších úspěchu je Production. Své dvě první sezóny –
2018, 2019 – jsem závodila s pistolí Glock 17, na které jsem
vyměnila jen mířidla. Slyšela jsem dost názorů, že Glock se
pro holku nehodí, ale moje zkušenost je jiná, chce to ji prostě
dobře chytit. Letošní sezónu jsem měla v plánu odmakat v
divizi standard – pořídila jsem si Glocka 34, ale pandemie
Covid-19 všem překazila závodní plány aspoň v první půlce
sezóny. Já tento čas využila na trénink s PCC a neskutečně
mě to chytilo. Tak jsem se rozhodla, že tuto sezónu, aspoň
ten její zbytek, si zazávodím i v divizi PCC a v divizi Standard
pojedu pohárové závody. Mám ráda střeleckou univerzálnost,
nerada se specializuji na jeden typ zbraně, ale také nerada
lítám z jedné zbraně na druhou. Tady je někdy těžké najít
rovnováhu. Ale co se týče dlouhodobých plánů, tak bych
ráda přidala k závodění i brokovnici a plnotučnou pušku. Ty
dlouhé zbraně jsou prostě úžasné, dynamické, mají charisma.
Takže, co se týče divize, ve které střílím? Production, Standard, začínám PCC a pak se uvidí.
Co na tvůj koníček říká tvoje rodina a přátelé?
V tomhle ohledu mám obrovské štěstí. Právě díky mé rodině
si můžu dovolit střelbu trénovat velmi intenzivně. Možnost
organizovat si vlastní čas v práci, tak abych mohla na střelnici
alespoň 3x týdně, to je luxus, který si bohužel ne každý střelec může dovolit. Své pracovní povinnosti si plnit musím, což
často znamená vstávat velmi brzy ráno a jít spát pozdě večer,
ale stojí to za to. Rozhodně na to nejsem sama – má rodina a
blízcí se zajímají o závody, o to, jak se mi dařilo, sdílí radost z
mých úspěchů a jsou mi oporou, když se nedaří.

Jak se ti líbí v komunitě sportovních střelců?
Moc. Díky závodům mám možnost setkávat se s celou
řadou lidí, které bych možná nikdy jindy nepotkala.
Jsou to sportovci, kteří žijí podobný styl života a mají
stejný zájem. Máme si vždy co říct, společně se pobavit
a zasmát se. Od té doby, co jsem poprvé byla na závodech před ani ne třemi roky, jsem si našla spoustu dobrých známých, které vždy ráda vidím. Když dojedeme

na závody, už se těším až se se všemi pozdravím, potkám známé tváře, to mě vždy nabije pozitivní energií.
IPSC svět je stále ještě menší komunita lidí, kde se
všichni více či méně znají. Na IPSC závodech nejste jen
anonymní číslo na startovní listině, a to mi přijde moc
hezké. Rozhodně jsem nadšená, že jsem této komunity
součástí.

ROZHODČÍ IPSC
Na závodě IPSC potkáte tyto představitele
NROI / IROA:

RANGE OFFICER
Range Officer (RO) - vydává povely závodníkům na střelecké situaci a sleduje dodržování bezpečnosti závodníkem. Hlásí čas,
zásahy a penalizace, dosažené či udělené
závodníkovi. (podřízen Chief Range Officerovi a Range Masterovi).

CHIEF RANGE OFFICER
Chief Range Officer (CRO) – má hlavní pravomoc nad všemi osobami a činnostmi na
střeleckých situacích, za něž odpovídá.
(přímo podřízen Range Masterovi)

STATS OFFICER
Důležitou součástí organizace IPSC je Mezinárodní Asociace Rozhod-

Stats Officer (SO) – je odpovědný za sesta-

čích (IROA - International Range Officer Association), v České národní

vení předběžných a konečných výsledků.

asociaci IPSC pak pracuje CNROI (Česká asociace rozhodčích). Asocia-

(přímo podřízen Range Masterovi)

ce pořádá pravidelná školení pro nové zájemce na pozice rozhodčích
a úspěšné absolventy certifikuje a přijímá mezi své členy. Pravidla
IPSC jsou poměrně obsáhlá a pro organizaci závodů jsou kvalitní rozhodčí nutností. Alespoň základní znalost pravidel je nutná i pro samotné závodníky.

RANGE MASTER
Range Master (RM) – má celkovou pravomoc nad všemi osobami a činnostmi v rám-

Pravidla jsou páteří každé hry a bez jejich znalostí a dodržování by

ci celé střelnice, včetně bezpečnosti na

nikoho taková hra dlouho nebavila. Tento článek má jen omezený

střelnici, fungování všech střeleckých situa-

prostor a nemůžeme rozebrat všechny detaily IPSC pravidel. Budeme

cí a uplatňování pravidel IPSC.

se věnovat především jejich nejdůležitější oblasti: Bezpečnosti.
IPSC je dynamický sport, ve kterém se závodníci pohybují s nabitou

MATCH DIRECTOR

zbraní pod tlakem ubíhajícího času. Ve střeleckých situacích jsou nuceni měnit zásobník, dřepnout do nízkého okna, rychle měnit střelec-

Match Director (MD) – řeší administrativu

ké pozice. Za všech okolností však musí dodržovat základní pravidla

závodu, jako např. zařazení do squadů, ča-

bezpečnosti. Na dodržování těchto pravidel dohlíží rozhodčí (Range

sový rozpis, stavbu situací na střelnici, ko-

Officer) a při jejich porušení následuje diskvalifikace střelce ze závodu.

ordinaci pomocného personálu a poskytování služeb. S výjimkou záležitostí, které
jsou pravidly IPSC svěřeny rozhodnutí Range Mastera, má ve všech věcech pravomoc
a rozhodnutí.

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ NA STŘELNICI
BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA
V bezpečnostní zóně je povoleno:
+ Vyjímat nebo ukládat nenabité zbraně z/do obalů a pouzder.
+ Trénovat s nenabitou zbraní tasení, „sušení“ a vracení do pouzdra.
+ Trénovat vkládání a vyjímání prázdných zásobníků a/nebo simulovat funkční cyklus zbraně.
+ Provádět kontrolu, rozborku, čištění, opravy a údržbu zbraní, jejich součástí a příslušenství.
- Za žádných okolností nesmí být v bezpečnostní zóně manipulováno se slepou ani s ostrou municí.

MANIPULACE SE ZBRANÍ
Zakázaná manipulace se zbraní :
- Zakázána je manipulace se střelnou zbraní s výjimkou manipulace v bezpečnostní zóně nebo bez dohledu rozhodčího.
- Při řešení střelecké nesmíte zamířit mimo stanovený bezpečný úhel.
- Upuštění střelné zbraně, ať nabité či nenabité, v průběhu střelecké situace.

- Zamíření ústím hlavně zbraně na jakoukoli část závodníkova těla během řešení střelecké situace.
- Neponechání prstu mimo prostor lučíku při odstraňování závady, přebíjení nebo vybíjení.
- Neponechání prstu mimo prostor lučíku při pohybu, pokud se závodník nezabývá terčem.

NÁHODNÝ VÝSTŘEL = DISKVALIFIKACE
Náhodný výstřel je definován takto:
- Výstřel do země ve vzdálenosti menší než 3 metry od závodníka, s výjimkou střelby na terč, bližší než 3 metry.
- Výstřel v průběhu nabíjení, přebíjení nebo vybíjení zbraně.
- Výstřel, k němuž dojde při opravě závady.
- Výstřel, k němuž dojde při pohybu, pokud se závodník nezabývá terči.
- Výstřel na kovový terč ze vzdálenosti menší než 7 metrů.
+ O náhodný výstřel se nejedná, lze-li prokázat, že výstřel byl způsoben poškozenou nebo vadnou částí zbraně.

PRAVIDLA IPSC
Rozhovor: Petr Švrček
O IPSC jsem se poprvé doslechl zhruba někdy v roce 2007.
Na tomto sportu mě zaujalo zejména to, že se jedná o úplně jinou střeleckou disciplínu, než je tzv. „mířenka“. Ta je
samozřejmě velice důležitá a nejenom každý zájemce o
IPSC, ale každý střelec by měl s mířenkou začínat, protože
se při tom naučí základní manipulaci se zbraní, naučí se
správně mířit, spouštět a něco se přiučí i o bezpečnosti při
manipulaci se zbraní.
IPSC je ale úplně něco jiného než klasická mířená střelba.
Říká se, že IPSC je jakousi Formulí 1 ve střelbě. V této disciplíně je nutné do střelby zapojit taktiku, přemýšlet, jak tu či
onu situaci vyřešit. Nemálo důležitá je i fyzická připravenost. Perfektně zvládnutá manipulace se zbraní je zde samozřejmostí.

V roce 2009 jsem začal pracovat jako řadový rozhodčí. A
jelikož mě tato práce začala opravdu bavit, vypracoval jsem
se z řadového rozhodčího RO přes CRO, IROA , RM až k
prezidentovi rozhodčích, což je moje současná funkce.

Každý, kdo se chce stát rozhodčím nejdříve absolvuje
školení, na jehož konci složí závěrečnou zkoušku, ale tím
to nekončí. Nejenom, že musí znát dokonale pravidla
IPSC, ale pak se dále vzdělává, protože jako vše i pravidla se neustále inovují a mění.
Práce je to náročná nejenom psychicky, protože RO má
velkou odpovědnost a musí mít oči všude, aby mu nic
neuteklo, ale i fyzicky, protože na rozdíl od střelců musí
být na situaci jako první, jak se říká od první rány až do
posledního výstřelu, tzn. od rána do večera a někdy i
několik dní, a to za každého počasí.
Co se týká výbavy rozhodčího, tak je toho docela dost.
Základem je timer, psací potřeby, psací desky, pravidla,
hodnotící kalibry, základní nářadí na drobné opravy na
situacích a lékárnička. Dále pak dobré oblečení a obutí
do každého počasí, a to včetně opalovacího krému či
repelentu, pláštěnky nebo deštníku. Je dobré mít i vlastní židličku. Může toho být ještě mnohem víc a každý
časem zjistí, co potřebuje. Ve finále někteří nosí výbavu,
jako by jeli na Mont Blanc :-)
Rád uvítám každého nového rozhodčího. Závodů je čím
dál víc a nás je pořád málo. Novým rozhodčím radím
hlavně vydržet, nevzdávat se po nějakém tom neúspěchu (nikdo není neomylný). Starší rozhodčí velice rádi
poradí mladším kolegům. Rodina rozhodčích je skutečně
super a málokdo z těch, kdo do ní vstoupí ji opustí. Toto
platí o rozhodčích na celém světě. Celá řada českých
rozhodčích se potkává i s rozhodčími ze světa, účastní se
závodů v zahraničí a mohou moje slova potvrdit.

IPSC.ZONE
Snad každého účastníka po skončení závodu nejvíce zajímá, jak
si vedl v porovnání s konkurencí. Ještě v nedávné době se výsledky zpracovávaly v provizorních kancelářích z ručně vypsaných Scoresheetů a na vyhlášení vítězů se čekalo třeba i několik
hodin. Když jsme před několika lety jako první klub v ČR zaváděli
elektronické hodnocení, netušili jsme, kolik výhod tento systém

přináší. Díky elektronickému skórování a bezdrátovému přenosu
dat má hlavní statistik možnost neustále kontrolovat průběžné
výsledky a tzv. Verify (soupis dosažených výkonů ze střeleckých
situací každého závodníka) je schopný zveřejnit prakticky okamžitě po skončení závodu. Podrobná data ze závodů v elektronické formě lze poté zpracovat a zobrazit v podobě statistik a
grafů pro jednotlivé závodníky. Právě pro tyto účely vznikly webové stránky www.ipsc.zone . Jsou zde k dispozici výsledky ze
závodů včetně kompletního výčtu všech dosažených bodů a časů
jednotlivých střelců.
PRACTISCORE
PractiScore je program pro zadávání a výpočet výsledků závodů
IPSC, USPSA, Steel Challenge a několika dalších závodů. Pracuje
v obou nejpoužívanějších operačních systémech, iOS i Android a
je volně ke stažení na stránkách www.practiscore.com Používání
programu je velmi intuitivní a každý uživatel si na něj velmi rychle zvykne. Okamžitě po zadání času a zásahů vám zobrazí Hit
Faktor vč. podrobného výpisu hodnocení.
IPSC Alias - vaše unikátní IPSC přezdívka (nickname)
V elektronických registracích na jednotlivé závody často figuruje
povinné políčko k vyplnění pod názvem : "ALIAS" . Jedná se o
unikátní uživatelské jméno, které si závodník zaregistruje přímo
na oficiálních stránkách ipsc.org a díky centrální evidenci mu
zůstane po celou střeleckou kariéru.

STATISTIKA NENÍ NUDA

Proč ho potřebuji?

PractiScore eviduje u každého závodníka kompletní

Pro každého organizátora závodů je vždy velký problém hodnotit vícekolové soutěže. Pokud se např. v prvním kole přihlásí závodník jako Václav Novák a ve druhém kole jako Vasek Novak,
výpočetní program tyto dva výsledky k sobě nikdy nepřiřadí. Je
pak nutné sčítat všem výsledky ručně. Při registraci do systému
zadáním IPSC "Alias" je garantované, že systém najde střelce
vždy správně.

informace ze všech odstřílených situací. Počet alf,
charlie, delt, missů nebo získaných procent. To poskytuje možnost každému střelci podrobně si své
výkony v závodě prohlédnout.

COMPARE SHOOTERS
Na ipsc.zone máte možnost se v každém závodě zaměřit na porovnání s konkrétními protivníky. V sekci Compare Shooters
vyberte střelce, který vás zajímá a systém zobrazí jak vaše, tak i jeho výkony přehledně vedle sebe.

INDEX VÝKONNOSTI
Každý střelec má možnost sledovat svůj progres v sezóně
díky tzv. Indexu výkonnosti. Pod svým IPSC Alias má evidovaná všechna získaná procenta v zapsaných závodech.
Aby byl index co nejlépe vypovídající a byla zohledněna
náročnost závodů, získané procenta ze závodů se násobí
koeficientem podle levelu závodu. Systém eviduje pět
nejlepších výsledků, ty jsou vynásobeny tímto koeficientem náročnosti závodu, sečteny a celkový výsledek vydělen pěti.
Koeficient náročnosti závodu:
level I.

x1

level II. x 1,2
level III. x 1,3
Příklad výpočtu koeficientu:
a) závodník Jan Novák. v závodě level 1 získá 68 %
jeho index výkonnosti v jednom závodě je 68
(68 x 1)
b) závodník Jan Novák v závodě level 2 získá 65 %

jeho index výkonnosti je v jednom závodě 78
(65 x 1,2)
c) závodník Jan Novák v závodě level 3 získá 61 %
jeho index výkonnosti je 79,3
(61 x 1,3)
Do celkového výkonnostního indexu v sezóně se počítá 5
nejlepších výsledků v kalendářním roce.

KALENDÁŘ ZÁVODŮ
Na stránkách IPSC.ZONE je k dispozici pravidelně aktualizovaný kalendář závodů IPSC, pořádaných v ČR a na Slovensku. Přehled závodů je možné filtrovat podle data, regionu
nebo úrovně závodu (levelu).

Vítězslav Kubáč a Martin Novotný
APT

www.ipsc.zone

Závody dle pravidel USPSA

Hodnocení

Členové Americké střelecké asociace USPSA (United States USPSA používá mimo nám známé hodnocení "Comstock"
Practical Shooting Association) mají možnost soutěžit v zá- ještě v IPSC již zrušené hodnocení "VIRGINIA" (určený maxivodech praktické střelby podle pravidel IPSC nebo (na jejich mální počet ran) a to zejména v tzv. klasifikačních situacích.
domácí půdě častěji) podle pravidel USPSA. Závody USPSA Ty slouží především k udělování výkonnostních tříd závodníjsou velmi podobné závodům IPSC, je tu ale několik vý- ků.
znamných rozdílů. Asi ten největší je v použití jiných typů
papírových terčů. Méně politicky korektní terče USPSA připomínají tvarem lidskou postavu, hodnotící zóny jsou od
roku 2018 stejné jako zóny na IPSC terčích = Alfa, Charlie,
Delta. Další významný rozdíl v pravidlech je možnost pohybu závodníků ve střelecké situaci. Zatímco v IPSC je po startovním signálu zakázáno pohybovat se mimo vyznačený
prostor, v USPSA je to dovoleno. Avšak mimo vyznačený
prostor se nesmí střílet, za každý takový výstřel je závodník
potrestán procedurou (-10bodů). Závodník si tedy může
zkrátit cestu k nejbližšímu místu střelby i mimo vyznačený

prostor.
USPSA dává střelcům na výběr mírně odlišné divize, ale až
na pár výjimek se v podstatě velmi podobají divizím IPSC.
Single Stack (Classic)
Open
Limited (nejblíže je Standard)

Limited 10 (takový menší Standard s omezením počtu nábojů)
Revolver
Carry Optics (nejblíže je Production Optics)
Production (jiná pravidla pro vybavení, počet nábojů atd..)

USPSA terč

USPSA závody v ČR
Alsa Pro Team je jako klub od roku 2020 členem asociace
USPSA a v průběhu střelecké sezóny pořádá několik střeleckých akcí podle pravidel USPSA. Největší je dvoudenní
soutěž na 10 střeleckých situací s minimálním počtem 220
ran: OAKLEY Challenge.
Proč pořádat jiné závody než IPSC ?
V posledních několika letech se mnohonásobně zvýšila nabídka IPSC závodů v ČR, Slovensku a Polsku. Od dubna do
října je v kalendáři každý víkend nějaký ten závod IPSC.
Chtěl jsem zkusit nabídnout střelecké veřejnosti možnost
vyzkoušet i něco jiného. Nechci vytvářet konkurenci závodům IPSC, ale občas mám prostě rád změnu. Zájem o tyto
závody potvrzuje, že nejsem sám :-).
Organizace USPSA závodů je oproti IPSC o něco složitější.
Stavba střeleckých situací je náročnější na čas, finanční náklady jsou o poznání vyšší a v neposlední řadě klade i nové
nároky na rozhodčí. Přesto všechno bych rád pravidelně
každý rok jeden až dva závody uspořádal. Použití velkých

PEPPER Popper

USPSA terčů, zkracování cest a dynamické pojetí střelby činí

Mini Popper

ze závodů USPSA velmi návykovou záležitost.
Martin Novotný,
APT

STEEL CHALLENGE - VÝZVA PĚTI PLEJTŮ
Cink, Cink, Cink, Cink, Cink

- těchhle pět cinknutí chcete

slyšet co nejrychleji po sobě. A ideálně jen těch pět ve
správném pořadí. Tenhle, možná trochu zvláštní způsob
soutěžení ve sportovní střelbě vymysleli v USA a podobně

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI PRAVIDEL

jako americký fotbal nebo baseball je nejpopulárnější právě

Průběh: Každá střelecká situace se skládá z pěti železných

tam. V Evropě ho vidíte jen velmi zřídka, v ČR a na Sloven-

terčů (plejtů). A to ze čtyř standardních „plejtů“ a jednoho

sku většinou vyplňuje zimní pauzu. To ale neznamená, že by

STOP „plejtu“. Standardní „plejty“ mohou být zasaženy v

to nebyla zábava ! Oproti IPSC závodům tu odpadá značná

libovolném pořadí, STOP „plejt“ musí být zasažen jako po-

část potřebných dovedností především z oblasti pohybu a

slední. Každý „plejt“ musí být zasažen alespoň jednou a to

změn střeleckých poloh a klade důraz na dokonalé zvládnutí

viditelně do čelní zóny. Zásahy do bočních okrajů „plejtů“

přenosu mířidel z terče na terč.

nemusí být rozhodčím hodnoceny jako zásah. Měření času

Steel Challenge je jistá forma drillu, čím častěji střeleckou

začíná po zaznění startovního signálu a končí zasažením

situaci střílíte, tím rychleji ji zvládáte. A jelikož jsou střelecké

STOP „plejtu“. Počet ran není omezen.

situace jasně definované a okótované, mohou je zájemci o

Startovní pozice: Ve stoje, v boxu, ruce zdvižené nahoru,

tuto disciplínu předem natrénovat. Např. nejlepší američtí

zápěstí nad úrovní ramen, zezadu zřetelně viditelné. Zbraň

střelci v divizi PCC zvládají trefit 5 kovových terčů pod 2

nabitá, zajištěná. Mezi stringy závodník nemusí vybíjet

vteřiny! Na každou situaci má závodník 5 pokusů a do hod-

zbraň, pouze ji uvede do pohotovostního stavu. Pokud má

nocení se započítají 4 nejlepší (s výjimkou situace „Outer

zbraň bezp. pojistku, musí být před uložením do pouzdra

Limits“ / 4 pokusy, počítají se 3 nejlepší). Na YouTube nalez-

zajištěna. V případě potřeby závodník přebije a uloží bez

nete videa s podrobně rozebranými postupy a taktikou,

povelu RO zbraň do pouzdra. Na znamení připravenosti

každá ušetřená vteřina hraje v konečném součtu významnou

zvedne ruce do startovní pozice.

roli.

Hodnocení: Váš čas je Vaše skóre. Výsledek jedné střelec-

Jednou ročně pořádá Alsa Pro Team závod Steel Challenge

ké situace je dán součtem časů jednotlivých stringů

v lehce pozměněné podobě pro divize Open, Production,

(opakování), z nichž nejhorší pokus se nezapočítává. Neza-

Standard a PCC.

sažení standardního „plejtu“ je penalizováno třemi sekunwww.scsa.org

dami, nezasažení STOP „plejtu“ je penalizováno třiceti
sekundami. Maximální čas stringu je 30 sekund, bez ohledu
na případný počet miss a penalizací.

„LOS“ - Lidová obranná střelba
„Znojemská“ skupina střelců Alsa Pro Teamu spolupracuje
se střeleckým klubem AKIM Znojmo na pořádání závodů v
tzv. lidové obranné střelbě.

Střelecká disciplína „LOS“ je

jakýsi pokus o modelování reálných krizových situací a od
střelce je požadováno správné řešení situace tak, aby minimalizoval riziko zranění ve střetu s fiktivním útočníkem, z
čehož plyne nutnost správného využívání krytů. Terče bývají
oblečené, částečně zakryté, statické, nebo pohyblivé, vložené mezi nezúčastněné osoby (neterče), občas se situace řeší
i za snížené viditelnosti. Některé situace jsou tajné, takže
není předem znám počet a rozmístění terčů .
LOS není tak úplně sportovní střelecká disciplína, závody
jsou více zaměřeny na pozorování zvolených postupů jednotlivých účastníků. Míru správného krytí posuzuje rozhodčí
na situaci. Pokud se mu nezdá dostatečné, udělí střelci trestné body. Jde tedy o jakýsi způsob záporného bodování.
Zatímco např. v krasobruslení rozhodčí udělují kladné body
za umělecký dojem, v LOS rozhodčí udělují penalizace. Ta-

kový princip hodnocení nutně klade na rozhodčí takřka až
nereálné nároky z hlediska zachování úplné objektivity. Podle mých zkušeností je tato disciplína ideální pro střelce bez
sportovních ambicí, střelec s duší závodníka zvolí dříve nebo
později jiné formy střeleckých soutěží. Výhodou LOS je finanční nenáročnost, přínosem jsou praktické poznatky a
zkušenosti pro ty, co u sebe nosí zbraň pro svoji ochranu.
Martin Novotný,
APT

9 VĚCÍ, KTERÉ
JSEM SE NAUČIL

NA SVÉM PRVNÍM
ZÁVODĚ IPSC
9 věcí, které jsem se naučil na svém prvním závodě
2. NAVŠTIVTE "YOU TUBE"

IPSC.
David Gazda,

Asi každý z nás viděl nějaký ten akční film s nějakou tou

APT

opravdu ostrou přestřelkou. Akční hrdinové s trochou

Tenhle článek nepsal Mistr republiky ve střelbě, dokonce

nadsázky trefují minci v letu na 20 metrů. Kdo by nechtěl

ani žádný dlouholetý ostřílený závodník. O své zkušenosti

umět střílet jako John Wick. Opusťte svět Hollywoodu a

se s vámi podělí někdo, kdo má za sebou jen několik lokál-

nakoukněte do reality. Navštivte webové stránky You tube

ních IPSC závodů a časem sami můžete posoudit, nakolik se

a vyhledejte si videa ze závodů IPSC. Uvidíte reálné mož-

moje poznatky budou hodit vám. Střelecké disciplíny se

nosti a dovednosti sportovních střelců. Pravdou ale je, že

velmi liší, některé jsou zaměřeny na velmi přesnou střelbu

teprve až na svém prvním závodě doopravdy zjistíte, jak

bez nějakého velkého časového omezení, některé disciplíny

těžké je vyrovnat se těmhle profíkům IPSC.

svým principem nutí závodníka reagovat v minimálním ča-

3. "SUŠENÍ"

se. Avšak drtivá většina střeleckých disciplín probíhá ve stabilizované poloze (ve stoje, v leže..) bez možnosti pohybu.
Když jsem poprvé na YouTube viděl závod IPSC, zaujala mě
dynamika pohybu jednotlivých účastníků, spojení střelby a
atletických schopností v jedné disciplíně. Zbraně mě vždy
zajímaly a svou dávku adrenalinu najdu spíše v IPSC než při
mířené střelbě na dlouhé vzdálenosti.

Po rozhodnutí přihlásit se na svůj první závod IPSC jsem
doma začal věnovat sušení (nácvik manipulace se zbraní
bez munice), pozornost jsem věnoval především dodržováním bezpečného úhlu směřování zbraně při pohybu.
Moje hlavní obava panovala především z případné diskva-

lifikace ze závodu za porušení pravidel. Např. dodržování
bezpečného úhlu při pohybu dopředu je poměrně jednoduché, při pohybu do stran už to chce nácvik, pohyb zpět
vyžaduje dokonalé zvládnutí koordinace pohybů.
4. POZNEJTE ZÁKLADY STŘELBY
Vyhradil jsem si čas na trénink na střelnici a vyzkoušel
jsem teoretické poznatky v praxi. Mezi základní dovednos-

ti dynamické střelby patří:
Postoj
Úchop
Spouštění (Trigger control)
Přenosy mířidel z terče na terč
1. VSTUP DO IPSC

Po chvilce hledání na internetu jsem si našel několik klubů
IPSC v mém okolí a volba padla na můj současný klub - Alsa

Tasení
Přebití

Pro Team. Po jednom telefonátu jsem se dohodl na několi-

V začátcích není důležité, jak dokonale nebo jak rychle

ka potřebných úkonech a za pár dnů jsem byl potvrzeným

tyto dovednosti budete zvládat. Důležité je vše zvládat

členem klubu a začal přípravu na bezpečnostní zkoušku.

bezpečně a mít vše pod kontrolou.

5. PŘEČTĚTE SI PRAVIDLA
Věnoval jsem několik večerů četbě pravidel IPSC. Jsou poměrně rozsáhlá, některé věci se mohou zdát i poměrně složité. Základem je bezpečnost. Je velmi důležité vědět, co si
soutěžící může v závodě dovolit. Jak se chovat v bezpečnostní zóně a jak se chovat mimo ni. Naučit se správně reagovat na povely rozhodčího, na škodu není orientovat se v
zásadách hodnocení. Ostatní části pravidel postupně obje-

víte s dalšími zkušenostmi ze závodů.
6. VYBAVENÍ ZÁVODNÍKA
Sehnal jsem si starší opasek, tři držáky na zásobníky a spolehlivé pouzdro na zbraň. Není nezbytné koupit si hned
nové drahé vybavení na svůj první závod. Až praxe vám
ukáže, co opravdu budete potřebovat a bez čeho se můžete
obejít. Ani ladící doplňky zbraně nebude nutné v začátcích

řešit. Potřebovat budete především bezpečnou a spolehlivou zbraň, která vám dobře sedí v ruce.
7. NA SVÉM PRVNÍM ZÁVODĚ NECHTĚJTE ZÁVODIT
Jistá míra nervozity a stoupající adrenalin vám hned na začátku vašeho prvního závodu zkomplikují cestu za tím skvělým výkonem, který jste si v noci před závodem v duchu

všem začátečníkům bych ale doporučil dorazit na závod s
předstihem. Ať máte čas na registraci, ověřit si časový
plán, naplnit zásobníky a třeba si ještě zajít "zasušit" do
bezpečnostní zóny.
9. DEN PRVNÍHO ZÁVODU - "NEVZDÁVEJTE TO"

představovali. Po mé první zkušenosti bych každému no-

I kdyby se vám první situace nepovedla střelit podle va-

váčkovi poradil tohle: "Zapomeň na ubíhající čas na timeru,

šich představ, neházejte flintu do žita ..a to doslova :-)

nespěchej a snaž se střílet co nejpřesněji".

Nechte ambice stranou a zkuste si závod užít.

8. DEN PRVNÍHO ZÁVODU - "VSTÁVEJTE BRZY"
Doporučuji přijet na svůj první závod s předstihem. Velká
část zkušených střelců sice přijíždí až těsně před začátkem

HOT SHOTS - nejprestižnější závod IPSC level I.
V roce 2014 jsme ještě jako členové dnes již neexistujícího klubu
IPSC Tišnov uspořádali náš první velký závod IPSC. Ve spolupráci
s klubem IPSC Znojmo jsme na hodonické střelnici připravili 8
střeleckých situací s tematickými designovými prvky. Střelecké

situace s názvy "Zombie", "Commando", nebo "Boeing 747" zaujaly všechny účastníky. Originální "stage design" pak provázel i
další ročníky a závody HOT SHOTS se staly velmi populární. Loňského ročníku se zúčastnilo skoro 400 střelců z ČR, Slovenska,
Rakouska, Polska a dalších zemí. Hot Shots je organizovaný jako
závod IPSC level I. tak, aby se jej mohli zúčastnit i střelci mimo
asociaci IPSC. Naším cílem je ukázat nově přicházejícím střelcům,
jak zábavná je střelba IPSC.
HOT SHOTS má svou specifickou atmosféru. ..Pro členy organizačního týmu i díky zážitkům z nočních párty, na něž vzpomínají
dodnes. ..Pro začínající střelce, jež mají možnost potkat ve squadu Mistry republiky. .. Pro všechny, co se přijeli především bavit
sportovní střelbou..
Milan Žáček a Martin Novotný, APT
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