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sport

B
enchrest je disciplína extrém
ně přesné terčové střelby, 
která se střílí zásadně na ven
kovních střelnicích a je tedy 
nutno počítat i s větrem, deš

těm a všemi ostatními povětrnostními 
vlivy. Střílí se ze vzduchových zbraní, 
malorážek a velkorážových zbraní. Pů
vodní, velkorážový benchrest se u nás 
nestřílí, protože jednak se jedná o znač
ně nákladný sport, jednak tu není do
statek vhodných střelnic – vzdálenost 
střelby se pohybuje od jednoho sta do 
tisíce yardů. U malorážek a větrovek je 
vzdálenost střelby menší, 50 a 25 metrů. 
Padesátimetrové střelnice už jsou u nás 
samozřejmě mnohem lépe dostupné. 

Vzduchovkový benchrest se v naší 
zemi začíná poslední dobou poměrně 
rozmáhat, především proto, že je vý
razně levnější než malorážkový – ceny 
špičkových větrovek jsou sice srov
natelné s cenami malorážek obdobné 
úrovně, ale střelivo je doslova za pár 
korun. 

Benchrest má historické kořeny ve 
Spojených státech a američtí střel

ci jsou skutečně na špičkové úrovni. 
V Česku se benchrest střílí hlavně ve 
Středočeském kraji na střelnicích Malý 
Újezd a Poděbrady, dále na střelnici 
Čekanice v jižních Čechách a na střelnici 
v Březové u Karlových Varů. V poslední 
době se podařilo rozšířit členskou zá
kladnu, když vznikl nový klub v Bradě 
(Jičín) a benchrest se začíná střílet také 
v Třebíči spolu se soutěžemi taktické 
malorážky. Zastřešující organizací pro 
benchrestovou střelbu u nás je Česká 
benchrestová asociace, která je čle
nem Evropské benchrestové federace 
a Světové benchrestové federace. Naše 
asociace se podílí na organizaci bench
restu jak na národní úrovni, tak i na 
úrovni mezinárodní, včetně spolupráce 
na tvorbě mezinárodních pravidel. 

Mezinárodní soutěže se pořádají 
každé dva roky, kdy se střídají Mis
trovství Evropy a Mistrovství světa. 
Přitom Mistrovství Evropy je spojeno 

Benchrest je disciplína 
terčové střelby, která je 
u nás ve srovnání například 
s disciplínami ISSF dost málo 
známá. Řady jejích fandů se 
však rozšiřují, a proto jsme 
požádali prezidenta České 
benchrestové asociace 
a člena výboru Evropské 
benchrestové federace Pavla 
Cinka, aby nám přiblížil, 
o čem tento sport vlastně je.

se světovým pohárem, což umožňu
je i střelcům z neevropských zemí 
zúčastnit se vrcholné soutěže každý 
druhý rok. Minulé Mistrovství světa 
se pořádalo v roce 2011 v Jižní Karo
líně a příští se bude konat v roce 2015 
v Brisbane v Austrálii. Mezitím se bude 
v roce 2013 konat Mistrovství Evropy 
a světový pohár v České republice – 
stejně jako to minulé v roce 2010. 

Podle pravidel benchrestové střelby 
musí soutěžící během 30 minut vystře
lit 25 ran na stejný počet terčů. Záleží 
pouze na přesnosti zásahů, která se 
požaduje skutečně extrémní – opti
mální zásah u malorážky na 50 metrů 
představuje zásah kroužku o průměru 
0,8 mm. Celý terč má průměr 38 mm 
a desítka pouze 6,35 mm. U terče 
pro větrovky, která se střílí na polo
viční vzdálenost, je desítka kroužek 
o průměru 2 mm a celý terč je velký 
39 mm. Střílí se vsedě ze střeleckého 
stolu (bench = lavice, rest = opora, 
opěra), na kterém je umístěn výškově 
a stranově stavitelný střelecký stojan. 
Pažba zbraně je pak podložena kože
ným nebo látkovým vakem, naplně
ným sypkým materiálem. Střílí se tedy 
s oporou, přičemž zadní část nesmí 
být nijak stavitelná. Předpažbí zbraně 
spočívá ve střeleckém stojanu, také na 
koženém či látkovém podloží. Zbraň 
přitom nesmí být ve stojanu upnutá. 

Benchrest je sport hodně 
technický a přitom 
neklade zvláštní nároky 
na fyzickou zdatnost.

Český     benchrest
  Zapsal DAViD KARÁSEK 
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�� Benchrest se střílí vsedě od stolu – i počá-
teční podmínky jsou podřízeny požadavku co 
nejlepšího výsledku




