
Stfieleck˘ komplex Müller Schiess-
zentrum Ulm GmbH & Co. KG
(MSZU) byl v tomtomûstû, které je

mimo jiné sídlem firmy Walther a jed-
noho z nûmeck˘ch ústavÛ pro zkou‰ení
zbraní, otevfien v roce 2009. Jeho pro-
vozovateli a vÛbec hlavními osobami jsou
Reinhard a Sylvia Müllerovi. Nepodafii-
lo se nám dohledat, kolik stavba nového
stfieleckého centra stála, ale urãitû to byla
pro nás tûÏko pfiedstavitelná investice.
Müllerovic rodina si to podle v‰ehomÛÏe
dovolit: rodinná firma Müller Ltd. & Co.
KG, zaloÏená v roce 1953, dnes zamûst-
nává na 25 000 lidí a v nûkolika evrop-
sk˘ch zemích vlastní síÈ víc neÏ 570 dro-
gerií. Stavbu a provozování stfieleckého
komplexu pr˘ Müllerovi berou spí‰ jako
koníãka, protoÏe více ãlenÛ rodiny je nad-
‰en˘mi myslivci a sportovními stfielci.
Stfieleck˘ komplex MSZU zaujímá

plochu 8000 m2. „Na povrchu“ je kvalitní
restaurace, kavárna s venkovní terasou
a jak uÏ to b˘vá, také prodejna zbraní
a stfieliva s fundovanou obsluhou. Pro-
dejna na plo‰e 1200 m2 je v tomto pfií-
padû skuteãnû reprezentativní, nabízí na
pût stovek zbraní od renomovan˘ch
v˘robcÛ a kolem 900 typÛ stfieliva. Per-
sonál prodejny ãítá dokonce dvanáct
osob. Dnes uÏ nezbytnou samozfiej-
mostí je prodej doplÀkÛ, tedy zejména
optiky, noÏÛ, mysliveck˘ch odûvÛ a obu-
vi... Stfielec a zejména myslivec odsud
mÛÏe odejít úplnû vybaven˘, pochopi-
telnû i s nastfielenou zbraní.
Na místû je totiÏ k dispozici nejen stfiel-

nice, ale také kvalitní pu‰kafi a neménû

kvalitní paÏbafi s vlastními dílnami. Pfií-
mo tak lze domluvit a vzápûtí provést po-
Ïadované individuální ãi ladiãské úpra-
vy zbraní apod. Na poãkání se pocho-
pitelnû dûlají jen drobnosti, av‰ak ter-
míny pro zakázkové úpravy jsou sku-
teãnû velmi krátké.
Opravdov˘m srdcem komplexu jsou

stfielnice. V podzemí komplexu se na-
cházejí tfii stfielnice pro kulovou stfielbu
vyuÏitelné délky 25, 100 a 300 metrÛ, coÏ
by ale je‰tû nebylo nic tak zvlá‰tního.
MoÏná svûtov˘m unikátem – alespoÀ
v tûchto rozmûrech – je v‰ak hala pro
brokovou stfielbu v disciplínách trap,
skeet a loveck˘ parkur. Pfiipomíná ob-

rovsk˘ hangár o plo‰e 3000 m2. Strop
má ve v˘‰ce 22 metrÛ.
V‰echny stfielnice jsou fie‰eny tak,

aby zaji‰Èovaly maximální bezpeãnost
a zároveÀ maximální komfort náv‰tûv-
níkÛ. O bezpeãnostních zafiízeních neví-
me mnoho podrobností. V‰echny stfiel-
nice jsou ale konstruovány jako pfie-
hledné tunely ãi spí‰ haly bez jak˘chko-
liv sloupÛ ve stfieli‰ti a s vysok˘mi stro-
py. Stûny a strop mají akustické a záro-
veÀ protiodrazové obklady, podlahy na-
víc plní i protiskluzovou funkci. Pokud jde
o dal‰í prvky pohody ãi spí‰ pohodlí stfiel-
cÛ, v‰echny stfielnice jsou dostateãnû
osvûtlené a samozfiejmû i vûtrané. Per-
sonál je udrÏuje v úzkostlivé ãistotû, uÏ
s ohledem na pfiípady poÏárÛ s tragic-
k˘mi následky, ke kter˘m do‰lo na nû-
meck˘ch podzemních stfielnicích v mi-
nulosti. Kromû toho jsou stfielnice vytá-
pûné a v létû pracuje klimatizace.
V‰echny tfii podzemní kulové stfielni-

ce jsou komputerizované, mimo jiné
s moÏností pouÏívání promítan˘ch ter-
ãÛ libovolného druhu. Na 25metrové pis-
tolové stfielnici jsou k dispozici také bez-
hluãné terãové pojezdy s moÏností na-
stavení terãÛ v jakékoliv zvolené vzdá-
lenosti, ale navíc je zde moÏno pouÏívat
„stfielecké kino“ s interaktivní funkcí,
tedy s v˘vojem dûje, kter˘ reaguje na
akce stfielce. Lze na nûm nacviãovat jed-
nání prakticky ve v‰ech sebeobrann˘ch
nebo prostû bojov˘ch situacích.
Podobn˘m stfieleck˘m kinem, orien-

tovan˘m navíc i na mysliveckou stfielbu,
je vybavena stometrová stfielnice, umoÏ-
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Tentokrát není fieã o Rajské Zahradû, i kdyÏ i tento praÏsk˘ stfieleck˘ komplex
provozovan˘ Stfieleck˘m servisem pfiiná‰í dfiíve u nás nevídané moÏnosti stfieleckého
vyÏití, navíc s velmi solidním zázemím. V Nûmecku v‰ak má Rajská Zahrada mlad‰ího
hi-tech sourozence, se kter˘m se co do vybavení a vlastnû i stfieleck˘mi moÏnostmi
prozatím nemÛÏe mûfiit. MSZU v Ulmu je stfielecké zafiízení ve v‰ech smûrech
skuteãnû odpovídající poÏadavkÛm a moÏnostem 21. století.
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Reprezentaãní prodejna zbraní, stfieliva
a pfiíslu‰enství

Celkem konvenãní 25m stfielnice s pûti stavy ...funguje také jako stfielecké kinoStometrová stfielnice...




