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V druhé polovině loňského října se na střelnici SSK Vlašim uskutečnilo jednodenní testo-
vání reprezentačních brokových nábojů, které výrobce Sellier & Bellot dodává Českému 
střeleckému svazu a sportovním centrům resortů obrany a vnitra. O každoroční akci jsme 
si s menším časovým odstupem popovídali s odpovědnými pracovníky vlašimské munič-
ky, kteří měli střelby reprezentantů na starosti a akce se osobně zúčastnili.

Přemysl LIŠKA

O testovací akci nám vyprávěli Aleš 
Havlík, který se ve firmě stará 
o marketing a tuzemský prodej 

(a je také předsedou SSK Vlašim), a Jiří 
Buchta, vedoucí výroby brokových ná-
bojů S&B. Testování probíhá kvůli tomu, 
že firma už řadu let připravuje a dodává 
uvedeným zákazníkům speciální náboje, 
svými parametry odpovídající potřebám 
sportovních výkonů i na nejvyšší úrovni. 
Jsou svým způsobem šité na míru nej-
lepším sportovcům a laborace se maxi-
málně přizpůsobují jejich požadavkům.

S několika málo výjimkami celá naše 
brokařská reprezentace včetně střelců 
sportovních center ministerstva obrany 
a  ministerstva vnitra a  včetně junior-
ských kategorií střílí těmito speciálně 
vyrobenými vlašimskými náboji. Sellier & 
Bellot jim je dodává za výhodnější ceny, 
čímž je vlastně svým způsobem vyjád-
řena podpora firmy tomuto úspěšnému 
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českému sportovnímu odvětví. Většinu 
reprezentačních nábojů nakupuje Český 
střelecký svaz a  přiděluje je sportov-
cům podle svých výkonnostních tabu-
lek, od mládeže až po nejlepší střelce. 
Toto množství ale pro přípravu nestačí, 
a tak další reprezentační náboje z Vlaši-
mi nakupují resorty obrany a vnitra pro 
potřeby jejich sportovních center. Jde 
o náboje, které se nedostanou na civilní 
trh. Ostatní střelci tak mají pro sportovní 
a samozřejmě i lovecké použití na výběr 
ze standardních katalogových nábojů 
S&B, které jsou k dostání v prodejnách. 

Proč takováto testovací akce probíhá 
každoročně? Jednak proto, že nákupy 
speciálního sportovního střeliva probí-
hají každý rok a s  týmiž náboji se pak 
střílí celý rok příští, vysvětlil nám Aleš 
Havlík. Parametry další roční dávky se 
však mohou o  něco změnit, například 
v  důsledku změn materiálů, výrobní 

technologie a  balistických vlastností 
různých šarží prachu. Musíme také vo-
lit takové komponenty, zejména sérii 
zápalek a sérii prachu, kterých máme 
dostatečnou zásobu pro výrobu celého 
objednaného množství nábojů. A vlast-
nosti nábojů nakupovaných pro repre-
zentaci je třeba ověřit nejen na balistické 
střelnici, což samozřejmě děláme, ale 
i  vlastní střelbou sportovců na letící 
asfaltové terče. 

Základní parametry nábojů včetně 
horních rozměrových a hmotnostních li-
mitů jsou dány pravidly sportovní střelby 
ISSF. Pro potřeby reprezentace je Sellier 
& Bellot vyrábí samozřejmě v ráži 12x70, 
výhradně s  nábojnicí, zátkou spojenou 
s chráničem broků a dnem náboje, které 
jsou z polymeru. Jeden z nejdůležitějších 
parametrů náboje je velikost broků, které 
si lze těžko představit jinak než vyro-
bené z  olova legovaného antimonem.  

Část účastníků říjnového testování ve Vlašimi: na skeetu zleva Tomáš Nýdrle, Jan Sychra, 
Josef Stránský, Břetislav Doleček a Petr Luštický, vzadu Petr Zvolánek


