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O
rganizátoři již patnáctého 
ročníku této prestižní akce 
– Sportovní asociace ma
ďarské policie a Maďarská 
armáda – stanovili termín 

konání na 7.–11. 5. 2016. Pro tyto účely 
je plně k dispozici moderně vybavená 
policejní i armádní střelnice nedaleko 
Budapešti.

Soutěže se účastní dvoučlenná druž
stva, která mohou mít vlastního tlu
močníka, neboť oficiálním komunikač
ním jazykem je angličtina. Podmínkou 
účasti je, že každý ze střelců je nebo 
v minulosti byl ve služebním poměru 
policie, armády nebo jiných speciali
zovaných law enforcement složek. Bě
hem tří dnů soutěžící absolvují 25–30 
střeleckých situací, které dokonale pro

Pro každého, kdo měl 
možnost vidět v akci nejlepší 
z nejlepších v jakémkoliv 
oboru, se jedná o silný zážitek, 
obdiv a úctu k dokonalosti 
lidských možností a umu. 
V oblasti taktické střelby 
profesionálů z ozbrojených 
složek je takovou příležitostí 
pravidelná mezinárodní soutěž 
Police and Military Sniper 
World Cup. 

věří jejich všestrannost a schopnost 
činnosti ve všech podmínkách, pro nás 
civilisty mnohdy nepředstavitelných: 
❱ střelba na přesnost na vzdálenosti 
od 20 do 800 m na papírové, kovové 
a částečně zakryté cíle,
❱ střelba během dne i po setmění 
s využitím užití zbytkového i umělého 
světla (bez noktovizoru),
❱ týmová spolupráce a řešení nepřed
vídatelných situací.

Mezi populární disciplíny patří na
příklad střelba na čepel nože ze vzdá
lenosti 50–80 m, kdy výsledkem jedné 
rány musí být dva otvory v papírovém 
terči za ostřím, které musí střelu „pře
krojit“ na dva kusy. Všechny disciplíny 
musí soutěžící absolvovat s jednou 
zbraní vybavenou řemenem, puškohle
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dem, dvounožkou, úchytem na tripod, 
přístrojem na měření rychlosti větru 
a podložkou na lehnutí. Dálkoměr není 
potřeba, neboť pořadatel vždy oznámí 
přesnou vzdálenost k cíli.

Maximální počet účastníků je sta
noven na 75 družstev, tj. 150 střelců, 
a celkově je potřeba mít 170 nábojů 
na celou soutěž a osobu. Do toho se 
samozřejmě nepočítá střelivo na úvod
ní nesoutěžní den sloužící k adaptaci 
střelců i vybavení na místní podmínky 
a poměry. Vítězem je družstvo, které 
v součtu výsledků obou střelců a všech 
disciplín nasbírá největší počet bodů. 
Na závěr soutěže jsou vyhlášeni i nej
lepší jednotlivci za užití stejných kritérií.

Zájem o Sniper World Cup je tak vel
ký, že za pár dnů od vyhlášení registrace 
bývá maximální kapacita účastníků do 
posledního místa naplněna. Pro 
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samotné střelce je účast ojedinělou 
možností jak si změřit své schopnosti, 
ale také se vzájemně pravidelně setkat 
a poznat se i po lidské, neformální strán
ce. Celá akce je setkání opravdu těch 
nejlepších, kteří jsou profesně zařazeni 
jako členové ochranek prezidentů světo
vých velmocí nebo speciálních jednotek 
s možností nasazení do nejnáročnějších 
operací. 

Pro účastníky jde o jedinečnou pří
ležitost strávit několik dnů v příjemné 
atmosféře, prosté politických vlivů, 
které jejich možnosti a služební zařa
zení často bohužel zásadně ovlivňují. 
Soutěžící se dlouhodobě na soutěž při
pravují, na tento termín musí najít ve 
své náročné službě volný čas, vyřídit 
doklady pro přepravu zbraní, mnohdy 
zajistit potřebná víza, pojištění a další 
nutnou administrativu.

Akce z bezpečnostních důvodů 
a kvůli nutnosti určitého stupně uta
jení účastníků probíhá bez publicity. 
Stejně tak seznamy účastníků včetně 
výsledkových listin jsou interní doku
menty pořadatele, což je podmínkou 
účasti většiny střelců.

tak jako každoročně příprava organi
zátora i soutěžících letos probíhala bez 
náznaku jakýchkoliv problémů až do 
chvíle, kdy se na webových stránkách 
www.policesport.hu objevilo stručné 
oznámení: organizační výbor sděluje, 
že vzhledem k současné situaci je 15. 
světový pohár zrušen. lze se jen do
hadovat, co bylo skutečným důvodem. 
Je víc než smutné, že profesionálům, 
kteří zajišťují naši bezpečnost, mělo být 
upřeno toto každoroční sportovní zá

polení. Naštěstí pro všechny se neda
leko Budapešti nachází krásná a stále 
snad ještě poměrně bezpečná země, 
Česká republika s nízkým výskytem 
subjektů, které by mohly zásadním 
způsobem zvýšit bezpečností riziko 
uspořádání obdobné akce.

Pozitivem byla i skutečnost, že v ter
mínu 23.–27. 5. 2016 na střelnici Daska
bát ve vojenském výcvikovém prosto
ru libavá byl připravován 18. ročník 
Policejního mistrovství České repub
liky ve střelbě z odstřelovačské pušky 
s mezinárodní účastí. tato soutěž má 
dlouhodobě vysokou mezinárodní 
prestiž a kvalitní úroveň organizace 
ze strany PČr a AČr.

Všechno vyústilo v realitu, že větši
na registrovaných účastníků nechtěla 
přijít o možnost zúčastnit se obdob
né akce konané o dva týdny později 
a o pár kilometrů severněji. Útvar poli
cejního vzdělávání a služební přípravy 
Policie Čr začal dostávat množství 
přihlášek od ozbrojených složek i ve
teránů k účasti na této akci. tím byl 
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organizační tým postaven před velkou 
výzvu, aby ve spolupráci s Armádou 
Čr profesionálně připravil a následně 
realizoval špičkově obsazenou „alter
nativu“ světového poháru odstřelova
čů uvnitř vojenského prostoru libavá. 
Díky vstřícnosti organizátorů a vyni
kající připravenosti tak akce elitních 
střelců ozbrojených složek z několika 
kontinentů mohla proběhnout. 

Soutěže, která byla rozdělena na 
technickou část a precizi, se zúčastnilo 
141 střelců z 16 zemí (Česká republika, 
Slovensko, Německo, Polsko, rakous
ko, Maďarsko, ukrajina, rusko, kazach
stán, Izrael, Portugalsko, Slovinsko, 
estonsko, Belgie, uSA a Bělorusko).

�� Pavol Havrila obsadil fantastické 
druhé místo mezi jednotlivci 
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V technické části se střílelo na dál
ky od 15 do 500 m. Většina situací 
proběhla v nestandardních polohách 
(vkleče nebo vsedě) na kovové i pa
pírové terče. Mezi nejatraktivnější 
disciplíny patřila střelba z několik 
desítek metrů vysokého hasičského 
autožebříku, kde se střelec ve vět
ru pohyboval a v krátkém časovém 
intervalu musel zasáhnout papírové 
terče na vzdálenost 100–200 m. Další 
zajímavou disciplínou byla střelba na 
pyrotechnický materiál nebo volně 
zavěšené CD nosiče. V prestižní části 
„na přesnost“ se střílelo ze vzdálenosti 
od 100 do 700 m na papírové terče. 
Pokud se týká počasí během soutěže, 
tak to střelce rozhodně nešetřilo – od 
tropických teplot v úvodu až po zataže
né a proměnlivé klima, kdy dohlednost 
při střelbách nad 500 m byla na hranici 
regulérnosti.

Soutěže se zúčastňují jak aktivní, tak 
i bývalí členové ozbrojených složek, 

kteří si jako soukromé osoby také vše 
sami financují. Skvělým výsledkem 
v soutěži bylo celkové druhé místo 
mezi jednotlivci, které obsadil střelec 
ze Slovenska – Pavol Havrila (do loň
ského roku příslušník speciálních jed
notek MVSr) s minimálním bodovým 
odstupem za celkovým vítězem – pro
fesionálním sniprem z ruské federace. 
Slovenský střelec dosáhl vůbec nejlep
šího individuálního výsledku v králov
ské disciplíně, střelbě na 700 metrů. 
Za mírně větrného počasí dokázal 
s puškou ráže 308 Win zvítězit nad vše
mi aktivními profesionály užívajícími 
výkonnější ráži 338 lapua Magnum!

Při vyhlášení výsledků a následném 
rozlučkovém večeru si člověk uvědo
mí, že elitní střelci jsou ve velké větši
ně sympatičtí, skromní a nenápadní 
jedinci. Je dobré vědět, že v případě 
ohrožení jsou připraveni účinně za
sáhnout i proti těžko předvídatelnému 
nepříteli. Naše generace má to štěstí, 

inzerce

Skvělé umístění Pavola Havrily 
je o to cennější, že bylo dosaženo 
s novým modelem běžné „civilní“ 
opakovací kulovnice Bergara B 14, 
osazeným nerezovou 24“ hlavní 
308 Win z produkce stejné znač
ky. Systém kulovnice byl uložen 
do norské, plně stavitelné pažby 
GRS Bolthorn. tato španělsko
skandinávská kombinace byla 
osazena puškohledem K 624i, 
6-24x56 mm s průměrem tubusu 
34 mm z produkce rakouské firmy 
Kahles. kulovnici představíme for
mou samostatného testu v někte
rém z příštích čísel.

Bergara B 14

že žije již několik dekád v klidu a bez
pečí české a slovenské kotliny. Přejme 
si společně, aby tomu tak bylo i nadále 
a ozbrojené složky si mohly měřit své 
schopnosti pouze na soutěžích jakou 
byla vydařená Best of the best – 
Libavá 2016.

�� nejlepší individuální vý-
sledek na 700 m byl dosažen 

s kulovnicí Bergara B 14 


