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lobertky, vzduchovky a airsofto
vé zbraně mají pro tenhle účel 
mnohé výhody. Smí se z nich 
střílet téměř kdekoli (s přihléd
nutím k bezpečnosti), provozní 

náklady na jeden výstřel se pohybují 
v řádu haléřů, téměř každý se s nimi 
už někdy setkal a v neposlední řadě je 
podstatně obtížnější si s nimi ublížit 
než s ostrou zbraní. Tato kombinace 
vlastností umožňuje uspořádat stří
lení nejen jako samostatnou akci, ale 
také jako doplňkovou zábavu k jiným 
aktivitám, jako jsou sportovní události, 
pobyty v přírodě apod. Přes loňské 
prázdniny jsem strávil dva týdny na 
dětském táboře, kde jsem takovou 
zábavnou střelbu pořádal, a mohu se 
podělit o určité zkušenosti.

Zbraně a střelivo
Výběr zbraně by se měl řídit typem 

střelby a účastníků. Pro mířenku jsou 
vhodnější flobertky a vzduchovky, které 
bývají přesnější. Oproti tomu kuličkov
ky (airsoftové zbraně) mají tu nezane
dbatelnou výhodu, že jsou přímo stavě
né na to, aby s nimi lidé stříleli po sobě 
a neublížili si, což může být u některých 
typů uživatelů k nezaplacení. Vzhledem 
k tomu, že šlo o dětský tábor, i já jsem 
raději zvolil tuto variantu. 

Tábor byl tematicky umístěn do vik
toriánské doby, proto konkrétní volba 
padla na revolver M–29 s osmipalco

Jedna z otázek, která ve 
střeleckých kruzích občas 
přichází na přetřes, je jak 
přitáhnout ke sportovní 
střelbě nové lidi. Řešení je 
obvykle zřejmé – vzít je na 
střelnici. Jenže návštěva 
střelnice se může prodražit, 
ne každý je ochoten tam 
jít a navíc někteří lidé mají 
z ostrých zbraní prostě 
strach. V takovém případě je 
vhodná náhradní varianta – 
některé zbraně kategorie D.

pro zábavu…
DaViD KaráSeK

Zbraň kategorie D může nabývat do 
vlastnictví a držet nebo nosit své‑
právná osoba starší 18 let. Držitel je 
povinen zbraň a střelivo zabezpečit 
proti ztrátě, zneužití a odcizení. Na 
veřejnosti nebo místě veřejně pří‑
stupném je zakázáno zbraň nosit 
nebo s ní jakkoli manipulovat pod 
vlivem alkoholu a návykových látek.
Otevřené nošení zbraní kategorie 
D na veřejnosti je zakázáno, vyjma 
míst určených ke střelbě z nich. 
Svěření zbraně kategorie D osobě 
mladší 18 let je přípustné pouze pod 
dohledem svéprávné osoby starší 
18 let, která mladší osobu poučí 
o bezpečném zacházení se zbraní 
a dohlédne na jeho dodržování.

Jen tak,

vou hlavní. replika od UHC na plyn 
vyhrála i proto, že se ovládá obdobně 
jako skutečná zbraň – kuličky se nabíjejí 
do mosazných nábojnic a revolver má 
výklopný válec včetně vytahovače, takže 
zábava (a trénink bezpečného zacházení) 
začíná už při nabíjení. Kuličky jsem kou
pil 0,36gramové, protože těžší neměli 
– v obchodě vám budou tvrdit, že je to 

moc, ale vy potřebujete dostatečný úči
nek, aby kulička shodila poměrně velký 
padací terč. a na těch pět metrů rozdíl 
v poklesu dráhy střely ani nepoznáte.

Místo
Zákon i zdravý rozum káže postavit 

střelnici tak, aby nehrozilo zranění 
nebo škoda na majetku. Toho je mož
né dosáhnout dvěma způsoby. První 
je umístit střelnici tak, aby střelba 
směřovala do překážky, která střely 
spolehlivě zachytí, jako je zeď nebo 
val. Je přitom nutno brát v úvahu i od
ražené střely. Také není zrovna ideál
ní, když jsou poblíž místa dopadu ve 
zdi dveře. Druhá možnost je postavit 
střelnici tak, aby střely dopadaly do 
dokonale přehledného prostoru, který 
je výrazně větší než maximální dostřel 
zbraně, např. louka nebo jezero. My 
jsme měli k dispozici 200 m dlouhou 
louku, což vzhledem k dostřelu kuliček 
bohatě postačilo.

�� Výklopný válec a so‑
lidní nábojnice s kulička‑
mi dávají pocit skutečné 
zbraně 

�� Pár kusů šedého polystyrenu, trocha zlaté 
barvy – a máte startovní čáru jako z westernu


