PŘÍSLUŠENSTVÍ

Střelecké rukavice

							HOLÍK
Letos na jaře jsem se na IWA v Norimberku
zastavil u stánku zlínské firmy Holík
International, plného rukavic všeho druhu,
a zjistil, že rukavice jsou vlastně docela věda.
Slovo dalo slovo a já jsem se rozhodl, že bych
měl rukavice zkusit.
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�� Předváděcí kulová kozlice Brno Express,
se kterou autor článku prochází seriálem
závodů CZUB Tour, ve společnosti střeleckých
rukavic Kimberly. Rukavice se zkrácenými prsty
ponechává ruce všechen cit i pro tu nejjemnější
manipulaci se spouští nebo pojistkou.

H

ned na místě padla volba
na dvoje střelecké rukavice.
Prvním krokem k jejich správnému používání je určení
správné velikosti. Tohle jsem
si odbyl pod oborným vedením přímo
na veletrhu IWA: rukavice musí sedět,
musí přesně přiléhat k vaší ruce, bez
faldů, hladce, a přitom by neměla ruku
omezovat v pohybu, nemá táhnout…
Pak jednoho dne dorazil balíček a v něm
dva páry střeleckých rukavic. Jedny kožené a jedny ze syntetických materiálů.
Oboje rukavice jsou již na první pohled
velice dobře ušité. Nikde z nich netrčí
nitě, nikde nejsou žádné faldy a nopky
či cucky.

Kůže

ale tohle se upravilo během několika
minut samo, když kůže rukavice vlivem
vlhkosti z pokožky povolila. Ze zvědavosti jsem si nechal rukavice na ruce při
psaní nějakých textů na počítači. Bylo
to jiné, ale nebylo to špatné. Najednou
jsem měl pocit nečekaně přesného
usazení rukou na klávesnici. Díky zkráceným prstům rukavic si ruce podržely
cit potřebný pro ovládání klávesnice,
zatímco v zápěstí jsem měl pocit jakéhosi zpevnění.
Poprvé jsem se rozhodl střelecké rukavice Kimberly otestovat
na soutěži CZUB Tour ve střelbě na běžícího kance. První
pocit je trošku nezvyklý, ale
na dobré si člověk zvykne
rychle. Ve Světnově jsem

Rukavice Kimberly jsou kožené, se
zkrácenými prsty, z jemné jehněčí kůže,
s plnou plochou dlaně a s hřbetem
odlehčeným perforací. Zapínají se na
hřbetě na manžetku se suchým zipem
(velcro páskem). První pocit po oblečení
rukavic byl, že mohly být nepatrně větší,

�� Rukavice Kimberly bez prstů
byly láska na první dotek. Dlaň mají
z jemné jehnětiny. Při úchopu zbraně
máte pocit, jako by někdo potáhl pažbu
jemným neoprenem či podobnou polo‑
měkkou hmotou, ale ruka drží na pažbě,
jako by byla její integrální součástí.
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střílel i druhý závod – mířenou střelbu.
Rukavice mi dodaly pocit vynikajícího
kontaktu se zbraní a nečekané jistoty
úchopu. V chladném dni světnovského
závodu to byl komfort až nečekaný.
Ruka se jako by zabořila do dřeva zbraně, vyhladila jeho povrch, splynula
s ním a bez zjevného úsilí byla stabilně
na svém místě. Střelec se může plně
soustředit na správné nasměrování
zbraně a odpálení.
Zkušenost jsem opakoval při několika dalších střeleckých soutěžích, jak
v kulové, tak v brokové střelbě. Jedinou
lehkou slabinou je horší přístup do
kapes u kalhot, kožená rukavice na ústí
kapsy trochu drhne.

Syntetika
Druhé střelecké rukavice nesou název
Alyssa Fingers, jsou ze syntetických
materiálů a mají prsty. Zatímco kožené
Kimberly mají perforovaný hřbet, tady

