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RozhovoR 

Jak dlouho střílíš?
Nejdřív jsem přičichnul ke sportovní 

střelbě v Poldovce na firemní střelnici, 
kam jsem třikrát v týdnu vždycky na 
hodinu, na dvě chodil. Tam mě vlastně 
naučili takové ty sportovní disciplíny, 
které tehdy byly obvyklé, tedy nějaká 

ta mířená sportovní pis-
tole. Pak jsem na to 

léta neměl čas ani 
peníze. Od roku 

Čištění zbraně nebo zbraní je problém, se kterým se potkává 
každý střelec. Kdy a jak na to? Odborná literatura 
se čištění prakticky nevěnuje, takže začátečníkům 
nezbývá, než se poradit se zkušenějšími. Názory na 
čištění ale nejsou jednotné a pohybují se od téměř 
každodenní aplikace a doslova alchymistických postupů 
až po úplnou minimalizaci s frekvencí třeba jednou 
ročně. Petr Valenta z Kladna je podle svých slov 
zapálený sportovní střelec a co je hlavní, byl ochoten 
s námi na toto téma pohovořit. 

S Petrem Valentou  
o čištění zbraní
iNg. Přemysl liška ml.

2004 ale znovu aktivně stří-
lím. Nejsem úplně nespokoje-
ný se svými výsledky, ale není 
to taková nuda, abych vyhrál, 
kam přijedu.

Jak často čistíš zbraň?
Jsem do toho blázen. mám hodně 

zbraní a u každé to není stejné. Vždyc-
ky čistím z nějakého důvodu. Protože 
většinou používám doma laborované 
náboje s olověnou střelou, tak čistím 
vývrt kvůli tomu. V některých zbra-
ních se olovo zanáší víc, u některých 
zůstává v hlavni méně. Vývrt čistím 
kvůli precizi. 

ale mám třeba brněnský revolver 
alfa steel sport a ten má vývrt ideální 

na olovo. moje zkušenost je taková, že 
tam v podstatě nic nezůstává. kouknu 
do hlavně, na začátku vývrtu od válce 
je třeba nějaká šupinka, takže to vyčis-
tím mosazným kartáčkem, nasucho, 
zepředu. Jinak u pistolí čistím hlavně 
odzadu, od komory.

Revolver Colt anaconda 44 je nej-
přesnější s olověnými střelami, ale 
laborace se musí dělat silnější, aby 
to nemělo velký rozptyl. Tam právě 
v těch prvních dvou centimetrech, 
jak se střela zařezává, zůstává hodně 
olova. Zkoušel jsme na to různé hady, 
nebo jakýsi prostředek se čpavkem, 

hodně smradlavý, který se nechal 
asi 20 minut působit. spokojený 
jsem nebyl s ničím. V podstatě jsem 
nepřišel na způsob jak to olovo 
z anacondy odstranit jinak, než 
neúnavným čistěním mosazným 
kartáčkem. ale člověk na tom 
nechá ruce.

U revolverů mám dlouhodobě 
problém, jak efektivně a ne moc 
pracně vyčistit čelo válce, kde to 
ufukuje. a tam to bývá napeče-
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