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Homogenní bezolovnatá stﬁela eXergy
se jiÏ úspû‰nû prodává v mnoha
zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní
novináﬁi ve Finsku, se dozvíte
z v˘sledkÛ jejich testu (str. 3)

Máte uÏ vlastní zku‰enost
s ocelov˘mi broky? Zkoumali jsme
jejich energie a prostup balistickou
Ïelatinou v porovnání s olovûn˘mi
(str. 5)

Do Muzea loveckého stﬁelectví
ve vla‰imském zámku pﬁibyla vzácná
památka, úzce spjatá s nejstar‰í
historií firmy (str. 7)

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
O právní úpravû lovu vodního ptactva hovoﬁíme s ing. Jaroslavem RÛÏiãkou, vedoucím oddûlení rybáﬁství, myslivosti a vãelaﬁství MZe âR

PouÏívání netoxick˘ch brokÛ
pﬁi lovu vodní pernaté zvûﬁe vypl˘vá
z mezinárodní i ãeské legislativy
V rámci mezinárodních dohod platí jistá omezení pouÏívání olovûn˘ch brokÛ pﬁi
lovu zvûﬁe. Tato omezení jsou v souãasné dobû zakotvena ve dvou dokumentech.
Prvním je doporuãení ã. 28 o pouÏívání netoxick˘ch brokÛ na mokﬁadech, které
bylo pﬁijato Stál˘m v˘borem Bernské konvence 6. 12. 1991, druh˘m je Akãní plán
Dohody o ochranû africko-euroasijského stûhovavého vodního ptactva (AEWA).
V rámci tohoto programu byl rok 2000 stanoven jako koneãné datum pouÏívání
olovûn˘ch brokÛ na mokﬁadních lokalitách v ãlensk˘ch státech Dohody. âeská
republika si vyjednala posunutí tohoto termínu do 1. 1. 2011 a pﬁechod na netoxické brokové náboje pﬁi lovu na mokﬁadech je ﬁe‰en zákonem ã. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, §45 Zakázané zpÛsoby lovu, odst. 1 písm.w), kter˘ zní „pouÏívat
olovûné brokové náboje k lovu vodního ptactva“.

znaCka, lidé, produkty
TûÏíme z dobré povûsti znaãky
Jaké je aktuální postavení znaãky Sellier & Bellot
na svûtov˘ch trzích a v jak˘ch komoditách je
firma nejúspû‰nûj‰í?
Hodnocení znaãky mÛÏete posuzovat podle rÛzn˘ch kritérií – objemu prodeje, spokojenosti zákazníka atd. Napﬁíklad u loveck˘ch kulov˘ch nábojÛ
jsme v pﬁedchozích letech zavedli nûkolik typÛ stﬁel
a postupnû roz‰iﬁujeme sortiment ráÏí, v nichÏ je laborujeme. Jsme mnohdy velmi pﬁíjemnû pﬁekvapeni, jak rychle se v nûkter˘ch zemích nové produkty
prosazují, viz poslední ohlasy na na‰e náboje eXergy
ve Finsku. Myslím, Ïe tûÏíme z dobrého zvuku
znaãky, kdy i novinky lovci ztotoÏÀují se sv˘mi pﬁedchozími zku‰enostmi s na‰imi produkty.
U munice pro speciální sloÏky je pak pravidlo úspû‰ného obchodu jasnû dáno poÏadavkem splnit
specifické poÏadavky zákazníka. I tady jsme ale získali dlouhodobû dobré renomé a máme na evropsk˘ch trzích stabilní odbûratele. Jen pro zajímavost,
dodáváme do zemí jako ·védsko, Belgie, Rakousko,
Itálie atd. Na‰í velkou konkurenãní v˘hodou je flexibilita v plnûní poÏadovan˘ch technick˘ch paraDokonãení na str. 2

Pane inÏen˘re, jak jsou podle vás ãe‰tí myslivci na novou právní úpravu pﬁipraveni?
Se zákazem pouÏívání olovûn˘ch brokov˘ch nábojÛ pﬁi lovu vodního ptactva se mohli myslivci seznámit ihned pﬁi pﬁijetí nového zákona ã. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, tj. jiÏ pﬁed deseti lety. Zmûna zákona
o myslivosti je vÏdy pro zájemce o lov zvûﬁe vûc nepﬁehlédnutelná. Omezení lovu vodního ptactva je
zaãlenûno mezi zakázané zpÛsoby lovu zvûﬁe, coÏ je
nejzákladnûj‰í ãást právní úpravy na úseku myslivosti. Navíc bûhem tûch deseti let nenechalo Ministerstvo zemûdûlství nic náhodû a periodicky poﬁádalo
odborné semináﬁe k této problematice za úãasti mysliveck˘ch odborníkÛ, ale také odborníkÛ z oblasti
zbraní a stﬁeliva, v˘robcÛ a distributorÛ loveckého
stﬁeliva. RovnûÏ v mysliveckém tisku byla tato problematika prÛbûÏnû diskutována, takÏe po stránce
informovanosti by nemûl zÛstat nikdo, kdo by se
s pﬁipravovanou zmûnou nemûl moÏnost seznámit.
V nûkter˘ch, zejména seversk˘ch zemích
platí úprava jiÏ del‰í dobu. Jak tamní lovci
úpravu pﬁijali a existují nûjaké její prokazatelné pﬁínosy, aÈ jiÏ v ochranû Ïivotního prostﬁedí
ãi jiné?
V souãasné dobû jsou lovci v ostatních evropsk˘ch státech vzdûláváni stejnû jako na‰i myslivci
nejen z pohledu myslivosti, ale pﬁedev‰ím ve vztahu
k ochranû pﬁírody. Ochranu pﬁírodního prostﬁedí
Pokraãování na str. 4

O obchodní politice Sellier & Bellot a.s. hovoﬁíme s obchodním ﬁeditelem ing. Josefem Strnadem, MBA.
Na úvod dovolte osobní otázku: Ve funkci
obchodního ﬁeditele jste teprve nûkolik mûsícÛ. S jak˘mi pﬁedsevzetími jste do funkce nastupoval a jak se vám je daﬁí naplÀovat?
Toto rozhodnutí nepﬁi‰lo ze dne na den, ale bylo
pﬁipravováno del‰í dobu. Proto jsem se jiÏ
v pﬁedchozím období podílel na rozhodování
o rÛzn˘ch projektech, napﬁ. zavádûní stﬁel Nosler
Partition nebo realizaci na‰eho loveckého DVD
o eXergy. Asi není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe mám velmi blízk˘ vztah k myslivosti a sportovní stﬁelbû, proto je pro mû snaz‰í chápat a realizovat podnûty na‰ich zákazníkÛ.
Velkou v˘zvou pro mû osobnû je vybudování renomé, ale hlavnû podstatné zv˘‰ení prodejÛ na‰ich
loveck˘ch kulov˘ch nábojÛ v USA, kde soupeﬁíme
s nejv˘znamnûj‰ími v˘robci jako Winchester,

Remington, Hornady a dal‰ími na jejich domácím
trhu. Urãitû mi teì podsunete frázi, Ïe staãí pouze
dobﬁe nastavit cenu a pak uÏ to pÛjde samo. Ve skuteãnosti se nejdﬁív musíte dostat do velk˘ch obchodních ﬁetûzcÛ. Tam se nedostanete bez nabízení
ucelené ﬁady hlavních ráÏí a hlavnû váhy stﬁel. Znovu mi mÛÏete opáãit, Ïe 10 nebo 15 grainÛ pﬁece
nehraje roli. Ale v Americe hraje a pro nás to znamená vyvinout novou stﬁelu anebo vhodnou existující, jak na‰i v˘vojáﬁi s oblibou ﬁíkají, nauãit létat
v dané ráÏi.
A na domácím trhu? Urãitû chceme zmûnit image
a roz‰íﬁit sluÏby na‰í podnikové prodejny. Dále máme rozpracovan˘ projekt, kter˘ by mûl oslovit ‰irokou mysliveckou veﬁejnost, ale kvÛli velkému
mnoÏství poÏadavkÛ na na‰e v˘vojové oddûlení teì
nechci slibovat Ïádné konkrétní termíny.

VáÏení ãtenáﬁi,

editorial

dostává se vám do rukou dal‰í ãíslo na‰eho bulletinu, coÏ je neklamná známka toho, Ïe lovecká sezóna spûje ke svému vrcholu. Chceme b˘t nejen aktuální, ale také uÏiteãní a proto se znovu vracíme
k tematice ocelov˘ch brokÛ. MoÏná namítnete – to je obno‰ená vesta, tohle pﬁemílání zákazu pouÏívat
olovûné broky k lovu vodního ptactva, ale my bychom pﬁesto rádi nabídli pár tipÛ k úspû‰nému lovu
s ocelov˘mi broky, aby vám lovecké pﬁíleÏitosti pﬁiná‰ely samé pﬁíjemné záÏitky. Tﬁeba vás zaujmou
i dal‰í informace, osvûtlující nezbytnost jejich zavedení, vÏdyÈ ochrana Ïivotního prostﬁedí je vûcí, která se dot˘ká kaÏdého z nás. A nás myslivcÛ zejména: kdo umí lépe ocenit, jak se rozbﬁesk rodí z oparu
nad vodní hladinou a jak se první paprsky koupou v rose na rozkvetl˘ch bﬁezích, kdo zná lépe naslouchat tichu v hustém vrboví, smáãejícím pﬁevisy letorostÛ v prohﬁáté vodû pﬁi bﬁehu, komu opojnûji voní poseãená louka ãi stinné aleje na hrázích. Jsou-li ocelové broky poznanou nutností, pak ostatní na‰e
novinky pﬁedstavují dobrou volbu. Své zku‰enosti s novou stﬁelou eXergy jsme dokumentovali instruktáÏním DVD, kolegové z Finska pﬁispûli sv˘m doporuãením. Zajímáme se ale také o va‰e názory a zku‰enosti s novou stﬁelou a chtûli bychom jim dát prostor v pﬁí‰tím vydání na‰eho bulletinu. TakÏe lovte a pi‰te.
Mnoho krásn˘ch loveck˘ch záÏitkÛ s náboji Sellier & Bellot.
Radek Musil, pﬁedseda redakãní rady
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duel
Plánování je pavuãina plná promûnn˘ch

Hodili mne do vody a ﬁekli, plav...

Ing. Karel Pohorsk˘, vedoucí odboru ekonomického plánování a controllingu

Petr BartoÀ, vedoucí tuzemského prodeje munice

Japonsko postihlo zemûtﬁesení a v Evropû se zdraÏuje elektﬁina, v Americe praskla bublina na trhu
s nemovitostmi a ve svûtû vzrostly ceny surovin. O ãem to svûdãí? „Îe svût je globálnû propojen, coÏ
pﬁiná‰í pozitiva i negativa,“ ﬁíká vedoucí odboru ekonomického plánování a controllingu ing. Karel
Pohorsk˘. Jak pociÈuje globalizaci Sellier & Bellot a.s.?

„S maturitním vysvûdãením ze strojní prÛmyslovky ve Vla‰imi v kapse jsem v tﬁiadevadesátém nastoupil jako referent do obchodního oddûlení. Pro technologa bez praxe bylo v‰echno nové a neznámé. Hodili mû do vody a ﬁekli, plav. âasem jsem pochopil, Ïe to bylo to nejlep‰í, co pro mû mohli udûlat,“
usmívá se pﬁi vzpomínce na své zaãátky ve spoleãnosti Sellier & Bellot vedoucí tuzemského prodeje
munice Petr BartoÀ. „Práce obchodníka se mi dostala pod kÛÏi, a tak jsem zÛstal.“ Osvûdãil se, po pûti
letech byl povûﬁen vedením oddûlení a poté jmenován vedoucím.

„V souãasném svûtû musíme sledovat ceny komodit v ‰ir‰ích souvislostech. Je to takov˘ koktail ekonomického a burzovního zpravodajství a ‰petky intuice. V‰echno nenajdeme jen v ãíslech. Zhruba v posledních ‰esti letech se ceny surovin mûní rychle a velmi razantnû. Tﬁeba bûhem jediného dne se zhoupnou v rozpûtí aÏ
devíti procent.“ Pro Sellier & Bellot je to zásadní problém. AÏ osmdesát procent materiálov˘ch nákladÛ na jeho v˘robky totiÏ pﬁedstavují mûì, zinek a olovo. Pokud do ceny produkce nepromítnou zv˘‰ené náklady na
kovy a energii vãas, mohl by podnik ztratit konkurenceschopnost.
„S dodavateli nesjednáváme ceny hlavních surovin my, jsou dány cenami na burze, kde se doslova kaÏdou
minutu mûní. Tûmto vlivÛm nejsme schopni ãelit jinak neÏ urãit˘m zaji‰tûním, postaven˘m na odhadu trendÛ, kter˘ promítáme do v˘poãtÛ. Na‰e situace je o to sloÏitûj‰í, Ïe kontrakty uzavíráme na del‰í dobu, nejménû v‰ak pÛl roku dopﬁedu. A pﬁípadné korekce v cenících v˘robkÛ by si vyÏádaly 3 aÏ 4 mûsíce.“
Situace na trzích s komoditami se v‰ak vyhrocuje nejen vlivem omezení surovinov˘ch zásob a stále rostoucí spotﬁeby prÛmyslu. Platíme i jakousi daÀ ze strachu. „Do cen surovin se nepromítá jen spekulativní faktor, ale i sílící nedÛvûra investorÛ k akciím, dluhopisÛm ãi mûnám. Své volné kapitálové zdroje zamûﬁují stále více na pozemky a suroviny. Proto je správn˘ odhad v˘voje jejich cen tak obtíÏn˘,“ dodává ing. Pohorsk˘.
Funkce vedoucího plánování a controllingu nemÛÏe b˘t v souãasné dobû jen o znalostech a zku‰enostech,
ale i vyrovnané psychice. Karel Pohorsk˘ v‰echny tyto pﬁedpoklady má. Krátce po promoci na Vysoké ‰kole
ekonomické v Praze pﬁijal nabídku na pozici ekonomického námûstka stﬁedního podniku, která nebyla del‰í
dobu obsazena. Zaãátky byly tvrdé, nebylo se od koho uãit, musel si poradit sám. Pak pﬁi‰ly s rokem osmdesát devût zásadní ekonomické a spoleãenské zmûny a léta v ãele truhláﬁského v˘robního druÏstva. „âím tvrd‰í ‰kolou Ïivota ãlovûk projde, tím je odolnûj‰í,“ pﬁemítá nad svou profesní dráhou. Pﬁed deseti lety uspûl ve
v˘bûrovém ﬁízení do vla‰imského Sellier & Bellot a svou práci dûlá stále stejnû dobﬁe. Za celou dobu se nikdy
nestalo, Ïe by nesplnili, co si stanovili.
Plánovat ãinnost pro v‰echny úseky firmy s více neÏ 1200 zamûstnanci vyÏaduje komplexní pﬁístup i její
podrobnou znalost. „Musím myslet na celek, sledovat v˘voj vnû i uvnitﬁ podniku, sladit zájmy jeho majitele,
nás jako ãlena nadnárodní skupiny CBC a v‰ech pracovníkÛ. Pﬁi tvorbû roãního plánu v˘roby a jejího zaji‰tûní vycházím z reálného v˘hledu obchodníkÛ, propoãítám do podrobností v‰echny nákladové ukazatele
a v˘sledné hodnoty je‰tû spoleãnû korigujeme. Naã by nám byly pﬁíli‰ optimistické plány, od nichÏ bychom
museli ãasem ustoupit? Do kategorie strategického plánování spadá tematika dlouhodob˘ch investic, mezd
a personálního obsazení. Sestavujeme je na del‰í ãasové období v horizontu pûti aÏ deseti let.“
Potﬁeba pracovat s kvalitními informacemi ve správném ãase a na správném místû pﬁimûla ﬁadu firem
a institucí k tomu, aby si jako souãást své informaãní infrastruktury zﬁídily datové sklady. Podnikatelsk˘m subjektÛm pﬁiná‰ejí zásadní konkurenãní v˘hodu: moÏnost dokonale poznat své zákazníky, analyzovat jejich chování, s pﬁedstihem zaregistrovat i nenápadné zmûny na trhu a ve správn˘ okamÏik na nû reagovat.
„Dat máme hodnû, ale uchovávali jsme je roztﬁí‰tûné v databázích rÛzn˘ch provozních systémÛ a v rÛzné
kvalitû. Nejvût‰ím problémem bylo se v nich zorientovat, „vydolovat“ je a vyuÏít ta potﬁebná. Chtûl jsem si
usnadnit práci, a proto jsem si pﬁed lety zaãal budovat datov˘ sklad na‰í firmy ve volném ãase. KdyÏ si vymodelujete systém sám, znáte ho do v‰ech detailÛ. Dodavateli bychom museli zakázku nadefinovat, poskytnout
zevrubné informace, podûlit se s ním o na‰e nápady a nakonec mu relativnû draze zaplatit. Rok a pÛl jsem
o nûjaké variantû Business Intelligence pﬁem˘‰lel, kudy chodil. Po pÛldruhém roce jsem se s návrhem svûﬁil
na‰im ‚ajÈákÛm“. Ochotnû mi pomohli s jejím naprogramováním. Asi ãtvrt roku jsme vychytávali dûtské nemoci a nyní uÏ slouÏí nejen mnû, ale celé firmû,“ ﬁíká s uspokojením inÏen˘r Pohorsk˘.

Devadesátá léta nebyla lehká ani pro Petra Bartonû, ani pro Sellier & Bellot. Aby podnik v nov˘ch podmínkách pﬁeÏil, bylo tﬁeba ho od základu restrukturalizovat, zmodernizovat a ze‰tíhlet. V˘robní program se zúÏil
ve prospûch sortimentu stﬁeliva, v nûmÏ byl Sellier & Bellot vÏdy siln˘m hráãem na trhu. Razantní zmûny se
dotkly i pomûrnû poãetného obchodního oddûlení - sníÏil se stav pracovníkÛ a za pochodu se budovala firemní obchodní síÈ. Do té doby se na úseku prodeje do urãité míry improvizovalo. Zákazníci jezdívali pro zboÏí
pﬁímo do podniku. „Nûkdy jsme nevûdûli, kam dﬁív skoãit. Nedokázali jsme naplánovat zakázku, práci expedientÛ, obãas jsme nestihli zboÏí ani zabalit. Buì ho bylo hodnû, nebo málo ãi Ïádné. âasem se ukázalo, Ïe
rozhodnutí vytvoﬁit síÈ bylo správné. Objemy prodeje vzrostly minimálnû o polovinu. Dnes situaci na trhu
prÛbûÏnû sledujeme, analyzujeme ji a pﬁípadné problémy ﬁe‰íme pﬁímo na místû. Díky fungující obchodní síti
a modernûj‰ímu zpÛsobu plánování jsme schopni plynule plnit poÏadavky na‰ich zákazníkÛ a celkem pruÏnû
reagovat na pﬁípadné zmûny v poptávce na trhu.
UdrÏet se v první lize v‰ak klade vysoké nároky nejen na v˘robu, ale také na obchodníky. Pﬁedpokládá kvalitní plánování, promy‰lenou tvorbu a peãlivou kontrolu efektivity cenové politiky a samozﬁejmû funkãní zpûtnou vazbu od zákazníkÛ, pﬁes prodejce a distributory aÏ do fabriky. „Impulzy o v˘vojov˘ch trendech a potenciální poptávce musíme pﬁiná‰et my, obchodníci, protoÏe se stále pohybujeme mezi prodejci a spotﬁebiteli.
Kromû ﬁízení prodejÛ je to na‰e hlavní pracovní náplÀ,“ ﬁíká Petr BartoÀ.
„Domácí trh tvoﬁí témûﬁ 10 procent z celkového prodeje stﬁeliva celé spoleãnosti a jeho pﬁedností je takﬁka
okamÏitá zpûtná vazba mezi v˘robcem a zákazníky. Vût‰inu z nich tvoﬁí letití klienti znaãky z ﬁad myslivcÛ
a sportovcÛ, kteﬁí se neváhají o své názory a zku‰enosti podûlit jak s ﬁadov˘mi pracovníky, tak s vedením
firmy. Chtûl bych jim tímto moc podûkovat za projevovanou pﬁízeÀ, která se odráÏí v zájmu o na‰e stﬁelivo.
Této dÛvûry si nesmírnû váÏím a vûﬁím, Ïe jejich oãekávání dokáÏeme i v budoucnu dál naplÀovat. Dal‰í
velké ‚dík‘ urãitû patﬁí na‰im obchodním zástupcÛm a prodejcÛm stﬁeliva, kteﬁí pracují s vysok˘m nasazením
pﬁi poskytování maximálního servisu pﬁi prodeji stﬁeliva. Bez jejich obûtavé práce bychom jen stûÏí mohli
dosahovat dobr˘ch v˘sledkÛ na domácím trhu. JelikoÏ je vÏdy co zlep‰ovat, budeme rádi za Va‰e názory,
podnûty ãi pﬁipomínky. V tûchto pﬁípadech jsem k dispozici na mobilním telefonu 602 369 768 ãi na e-mailu:
barton@sellier-bellot.cz nebo na faxovém ãísle 317 892 705.
S nedávnou krizí pﬁi‰el pokles poptávky, lidé mají hloubûji do kapsy a ménû utrácejí. Zmûny spotﬁebitelského chování se promítly zejména do prodeje zboÏí pro voln˘ ãas. Obrat hobby byznysu se sníÏil aÏ o patnáct
procent. Samozﬁejmû, Ïe v této tûÏké dobû se kaÏd˘ snaÏí hledat úspory, kde se dá. Platí to i o prodejnách se
stﬁelivem a v této souvislosti jsem se v poslední dobû obãas setkal s názorem, Ïe by mohl b˘t efektivnûj‰í prodej bez distributorÛ.
Skuteãností v‰ak je, Ïe levnûji se stﬁelivo na pulty prodejen nedostane jinak, neÏli díky obchodním zástupcÛm. Ti, aby se uÏivili, dodávají do maloobchodní sítû nejen stﬁelivo, ale i dal‰í sortiment a vybavení pro prodejny zbraní a stﬁeliva. Tím si zabezpeãí rentabilitu a zároveÀ poskytují komplexní servis, kter˘ umoÏní prodejnám, aby se mohly naplno vûnovat koneãnému zákazníkovi. Pro Sellier & Bellot pracují za marÏi
v jednotkách procent, kterou stanovujeme s pﬁihlédnutím k cenám konkurence a na‰im v˘robním nákladÛ.
Na ãeském trhu je distributorÛ i prodejcÛ mysliveckého zboÏí pﬁíli‰ mnoho, vzájemnû si tvrdû konkurují,
a tím si sami sráÏejí odmûnu pod úroveÀ kolegÛ v okolních státech,“ vyvrací mylnou pﬁedstavu o zbyteãnû nákladném meziãlánku v dodavatelském ﬁetûzci Petr BartoÀ.

znaCka, lidE, produkty
Dokonãení ze str. 1
metrÛ, které se mohou diametrálnû li‰it stát od státu. Pﬁed nûkolika mûsíci jsme úspû‰nû pro‰li homologaãními zkou‰kami NATO s nábojem 9x19, pádnûj‰í dÛkaz o technické vyspûlosti v˘robku asi nenajdete.
V této souvislosti se nabízí otázka, jaké zmûny
v obchodní politice spoleãnosti Sellier & Bellot
pﬁinesl vstup do skupiny CBC a zda tento krok
pomáhá k získávání nov˘ch trhÛ?
Myslím, Ïe se vstupem do skupiny CBC jsme nepﬁedpokládali Ïádnou zásadní zmûnu v obchodní politice a také k Ïádné nedo‰lo, ve vût‰inû zemí zÛstaly
zachovány na‰e distribuãní sítû stejnû, jako distribuãní sítû CBC. Mnoho na‰ich v˘robkÛ si je dost podobn˘ch a pﬁirozenû si vzájemnû konkurují. V nûkter˘ch
zemích jsme vyuÏili potenciálu stávajícího distributora CBC anebo naopak CBC vyuÏilo na‰eho distributora, a tak se nám daﬁí etablovat se i na trzích, kde
jsme dﬁíve nemûli silnou pozici. K nejvût‰í zmûnû asi
do‰lo pﬁi v˘vozu do USA, kde jsme dﬁíve mûli vlastní
dceﬁinou spoleãnost. Po spojení se CBC jsme se rozhodli distribuovat na‰e v˘robky prostﬁednictvím
americké firmy Magtech, která je podobnû jako my
ãlenem skupiny CBC. Díky jejímu potenciálu

a postavení se nám bûhem loÀského roku podaﬁilo témûﬁ zdvojnásobit obrat, dosahovan˘ v USA.
Na‰e ãtenáﬁe budou zajímat pﬁedev‰ím dal‰í
perspektivy loveckého stﬁeliva Sellier & Bellot.
V posledních letech se ve svûtû v˘raznû prosazuje trend vysoce v˘konn˘ch, tûÏk˘ch ráÏí
a stﬁeliva magnum. Jak se tyto trendy promítají
do sortimentu a do dal‰ích plánÛ?
Víte sám a vûdí to i na‰i ãtenáﬁi, Ïe ná‰ sortiment
loveck˘ch kulov˘ch nábojÛ je velmi ‰irok˘, a pﬁesto
ho neustále doplÀujeme o nové produkty. Zavedli
jsme nûkolik typÛ nov˘ch stﬁel, aÈ jiÏ to byly stﬁely
Sierra, Hornady, dvoujaderné stﬁely Nosler Partition
a nebo na‰e vlastní stﬁely eXergy, bez podílu olova.
Máme i spoustu námûtÛ, nûkter˘mi z nich se jiÏ zab˘váme, na dal‰ích se teprve zaãne pracovat. Obecnû je v‰ak tﬁeba ﬁíct dvû vûci: Jednak jsme pﬁesvûdãeni, Ïe díky ‰irokému spektru ráÏí a stﬁel, umoÏÀuje ná‰ sortiment najít evropsk˘m stﬁelcÛm optimální
ﬁe‰ení pro kaÏdou loveckou pﬁíleÏitost. Jednak je –
a z pﬁedchozích ãísel na‰eho bulletinu to jiÏ vûdí
i ãtenáﬁi – zavedení nové ráÏe finanãnû nároãné
a musí b˘t podloÏeno odpovídající poptávkou. PﬁestoÏe na‰e v˘vojové kapacity jsou v tuto chvíli plnû
vytíÏeny aktuálními potﬁebami z civilní ãi vojenské
oblasti, pozornû sledujeme souãasné trendy

a nebráníme se v˘voji nov˘ch produktÛ. Ale znovu
opakuji – je to pﬁedev‰ím záleÏitost odpovídající poptávky. A myslím, Ïe sázka na to, zda se vyplatí
zavést jednu novou ráÏi, anebo novou stﬁelu laborovat do co nej‰ir‰ího sortimentu ráÏí, se nám dosud
vÏdy vyplatila.
Ponûkud odli‰ná je situace u brokov˘ch nábojÛ.
Sám víte, Ïe aã se nûkdy na‰im myslivcÛm zdá, Ïe
tuto kategorii opomíjíme, pravda je trochu jiná. Na
rozdíl od vût‰iny v˘robcÛ máme v této kategorii neobvykle ‰irok˘ sortiment. Máme sportovní, lovecké,
ale také slugy, gumové i ocelové broky a dal‰í speciální v˘robky. I proto se nemÛÏeme kapacitnû srovnávat s nûkter˘mi evropsk˘mi v˘robci, kteﬁí se specializovali pouze na v˘robu nûkolika málo typÛ sportovní ãi lovecké brokové munice, tﬁeba i z dÛvodÛ
poÏadavku domácího trhu. Napﬁíklad v Itálii je roãní
spotﬁeba dle nûkter˘ch zdrojÛ aÏ 500 milionÛ brokov˘ch nábojÛ. A u nás? Deset, dvacet milionÛ. To
je jiná v˘robní produktivita, Ïe? Navíc cena brokov˘ch nábojÛ je vyloÏenû závislá na cenách komodit
na svûtov˘ch trzích a olovo je nyní na dlouhodob˘ch historick˘ch maximech.
Respektují podle va‰ich zku‰eností ãe‰tí
myslivci zmínûné trendy? A jaké náboje a stﬁely patﬁí k favoritÛm domácího trhu?

Myslím, Ïe na‰i myslivci se ﬁídí jedním pravidlem:
Ochotnû zkou‰ejí novinky a rychle se nejen orientují, ale i rozhodují. Udûlají-li dobrou zku‰enost s prvními nûkolika ranami, nedají na náboj dopustit. Byli
jsme opravdu pﬁekvapeni, jak rychle se na‰e náboje
se stﬁelami PTS, Nosler Partition ãi eXergy roz‰íﬁily.
Samozﬁejmû, stálicí a favoritem domácího trhu zÛstávají poloplá‰tû, zejména pak SP a SPCE. Myslím,
Ïe zde se snoubí tradice ãeské myslivosti, generacemi myslivcÛ ovûﬁená zku‰enost, dobré parametry
pﬁesnosti, ranivosti, spolehlivosti. A také v˘kon, odpovídající obvykle lovené zvûﬁi.
ProtoÏe se na jiném místû bulletinu vûnujeme
problematice pouÏívání ocelov˘ch brokÛ, vezmu si
je za pﬁíklad, jak obtíÏné je nûkdy se s „trendy“ vyrovnat. Charakteristika olovûn˘ch brokÛ je definována fyzikální zákonitostí – mûrná hmotnost olova
je urãující pro hybnost brokÛ, pro jejich balistiku,
dolet a energii. Ocelové broky jsou nejlevnûj‰í alternativou k olovu. Jejich v˘kon je na krat‰í a stﬁední
vzdálenosti hodnû podobn˘ brokÛm olovûn˘m, na
del‰í vzdálenosti uÏ jsou rozdíly patrné více. Myslím, Ïe lovci si na nû budou muset nejprve zvyknout, ale budou je vnímat spí‰ jako legislativní nutnost. Z vlastní svobodné vÛle by asi nemûnili.
Pﬁipravil: mg
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Finové testovali stﬁely eXergy
V prvním leto‰ním ãísle finského ãasopisu pro lovce RIISTA vy‰el ãlánek Esa Höysniemi a Arta Mättä, kteﬁí testovali náboje se stﬁelou eXergy 11,7 g v ráÏích 308
Win. 30-06 Spring. a 300 Win.Mag. ProtoÏe je ãlánek zajímav˘ pﬁedev‰ím praktick˘mi závûry, k nimÏ autoﬁi dospûli, pﬁiná‰íme jeho pﬁeklad.

Nová masivní stﬁela Sellier & Bellot
eXergy
V˘roba bezolovnat˘ch stﬁel se roz‰iﬁuje a stále
více v˘robcÛ stﬁeliva nachází vhodné ﬁe‰ení. âeská
spoleãnost Sellier & Bellot doposud pouÏívala
k laboraci sv˘ch nábojÛ stﬁely amerického v˘robce
Barnes, ale nyní vyvinula vlastní verzi.
U homogenních masivních stﬁel b˘vá problémem
nalezení optimálního stupnû deformace, zejména
pﬁi nízk˘ch rychlostech. Tento problém je zvlá‰tû patrn˘ u men‰ích ráÏí a pﬁi vût‰ích vzdálenostech. Pﬁi
pﬁíli‰ tvrdé smûsi je deformace nejistá anebo dochází
k nekontrolovatelnému rozbití ‰piãky, na druhé stranû pﬁíli‰ mûkké smûsi je témûﬁ nemoÏné vyrobit.
Princip expandujících masivních stﬁel b˘vá
v detailech odli‰n˘, ale v‰echny fungují dobﬁe pouze
pﬁi relativnû malém rychlostním rozpûtí, zpravidla
mezi rychlostmi 500–900 m/s. V praxi to znamená,
Ïe u mnoha ráÏí stﬁela málokdy spolehlivû expanduje pﬁi stﬁelbû na více neÏ dvû stû metrÛ. To je tﬁeba
brát v úvahu pﬁi v˘bûru stﬁel a ráÏe, protoÏe zvûﬁ
men‰í neÏ los nebo vzdálené cíle nejsou pro tûÏké
masivní stﬁely optimální.
Spoleãnosti Sellier & Bellot se konstrukce stﬁely

vydaﬁila. Novinka se sv˘m chováním pﬁíli‰ neli‰í od
stﬁely Barnes TSX, ale na rozdíl od ní je deformace
trochu tuÏ‰í. Uvnitﬁ dutiny na ‰piãce je pût r˘h, díky
kter˘m stﬁela pﬁi vhodné zásahové rychlosti získá
krásn˘ pûticíp˘ tvar.

Mezi rychlostí a deformací platí
úmûra
Na praktické zkou‰ky pﬁi stﬁelbû do kostního simulátoru jsme pouÏili náboje se stﬁelou eXergy 11,7 g

(180grs) v ráÏích .308 Win, .30-06 Sprg a .300 Win
Mag a u tovární laborace jsme namûﬁili následující
rychlosti ve v˘‰e zmínûném poﬁadí: 770 m/s, 810 m/s
a 890 m/s. Jednalo se o náboje bûÏné sériové produkce. V prÛbûhu zkou‰ek jsme ãást nábojÛ .300 Win
Mag delaborovali a znovu laborovali na vy‰‰í v˘kon,
abychom zjistili horní hranici v˘drÏe stﬁely. KdyÏ
jsme u nábojÛ .300 Win Mag odebrali 0,2 g prachu,
získali jsme poãáteãní rychlost 905 m/s, zatímco pﬁi
pÛvodní laboraci jsme namûﬁili poãáteãní rychlost
928 m/s. Tovární laborace v ráÏi .308 Win udává
poãáteãní rychlost 789 m/s a bûhem zkou‰ek jsme
ovûﬁili, Ïe skuteãnû namûﬁené rychlosti byly velmi
blízko udávané hodnotû, aniÏ by se objevily známky
pﬁetlaku.
Pﬁi stﬁelbû na malé vzdálenosti stﬁela v ráÏi .308
Win fungovala dobﬁe, deformace byla velmi rychlá,
v˘stﬁelov˘ otvor a stﬁeln˘ kanál v dráze prÛstﬁelu byly velké. Stﬁela se zastavila pravidelnû deformovaná
o „kost“ simulátoru s tím, Ïe jej témûﬁ cel˘ pro‰la.
U náboje .300 WSM pﬁi rychlosti 928 m/s byl
otvor po v˘stﬁelu ve velikosti pûsti a tlak nadzvedl
cel˘ balík nahoru. Stﬁela pﬁi‰la o dvû ramínka, ale
prostﬁelila cel˘ simulátor. Zkou‰ky potvrdily, Ïe má-li
se stﬁela deformovat, potﬁebuje zásahovou rychlost
vût‰í neÏ 600 m/s. Pﬁi rychlostech 520 a 550 m/s
sice snadno prostﬁelila 40 cm siln˘ balík imitující
„mûkké tkánû“, nedo‰lo v‰ak k její deformaci do typického hvûzdicového tvaru. Pﬁi rychlosti 590 m/s
byl otvor po v˘stﬁelu nepatrnû vût‰í neÏ v pﬁede‰lém
pﬁípadû, takÏe nastala malá deformace, stﬁela stále
snadno prostﬁelila cel˘ balík.
Bereme-li v úvahu, Ïe deformace stﬁely musí b˘t
dostateãná, a pﬁedpokládáme, Ïe poãáteãní rychlosti
továrních nábojÛ skuteãnû odpovídají deklarovan˘m, byla by maximální vhodná vzdálenost stﬁelby
u ráÏe .308 Win cca 150 metrÛ , u ráÏe .30-06 Sprg
200 metrÛ a u .300 Win Mag 250 metrÛ.

Pﬁesnost nábojÛ eXergy v laboraci 300 Win. Mag.
ovûﬁoval Arto Mättä pu‰kami Blaser R93
a Brno 602, v ráÏi 30-06 Spring. pouÏíval zbraÀ
CZ 550 Synthetic. Náboje se ukázaly jako velmi
pﬁesné, v˘sledek pûti v˘stﬁelÛ se zbraní
CZ 550 mÛÏete posoudit sami.

Pro velkou zvûﬁ a na blízké
vzdálenosti
Firma Sellier & Bellot provedla se sv˘mi nov˘mi
stﬁelami mnoho praktick˘ch zkou‰ek a v˘sledky,

Také u ráÏe .300 Winchester Magnum dosáhl
Arto Mättä se zbraní Blaser R93 vynikajícího
soustﬁelu tﬁí v˘stﬁelÛ.

Stﬁely vystﬁelené do simulátoru pﬁi rÛzn˘ch rychlostech. Vlevo .308 Win tovární nabití pﬁi poãáteãní
rychlosti 789 m/s, uprostﬁed .300 WSM 905 m/s a vpravo .300 WSM 928 m/s.

technicky obzor
Muniãní díly
Nábojnice
Plá‰È
Potisk
Kování
Materiál kování
Toulec
Zápalka
V˘metná náplÀ
Stﬁela
mm
Materiál brokÛ
Hmotnost brokÛ
Chrániã brokÛ
Rychlost
hromadné stﬁely

12 x 70 ECOGAME
My‰lenkou zavedení celoekologického brokového náboje do sortimentu se firma Sellier & Bellot zab˘vá od roku 1983. V té dobû byla jiÏ známa konstrukce náboje, ale problémem bylo získat ekologické komponenty. Postupnû byly provûﬁeny v‰echny
technologické moÏnosti, kter˘mi tenkrát disponoval
ãeskoslovensk˘ prÛmysl. Obrat v ﬁe‰ení uvedené
problematiky nastal v roce 1992, kdy se podaﬁilo vyﬁe‰it správné sloÏení plastové zátky ECOWAD. V té
dobû byly z Dánska dodány i první vzorky ocelov˘ch
brokÛ. V roce 2006 byl zahájen v˘voj zápalky W
209 Nontox, která mûla zv˘‰it uÏitné vlastnosti náboje. Sériová v˘roba v‰ak nebyla zavedena a v˘voj
skonãil ve fázi experimentÛ.
Pﬁi konstrukci celoekologického brokového náboje
vycházíme z pﬁedpokladu, Ïe zÛstanou zachovány je-

které jsme nyní získali, korespondují s doporuãením, která firma adresuje sv˘m zákazníkÛm: Stﬁela
eXergy je primárnû urãena k lovu vût‰í zvûﬁe na nepﬁíli‰ dlouhé vzdálenosti. U nás je zﬁejmû nejvhodnûj‰ím cílem los ve vzdálenosti do 150 metrÛ. Míníte-li stﬁílet na del‰í vzdálenost, doporuãuji pouÏít ráÏi disponující dostateãnû velkou rychlostí, která
zaruãí optimální deformaci. Funkãnost stﬁel je na vysoké úrovni a dalo by se o nich uvaÏovat i pro men‰í
zvûﬁ, u které nevadí, je-li expanze stﬁely men‰í nebo
dokonce Ïádná.

ho balistické vlastnosti. Preferovan˘m druhem brokové náplnû jsou ocelové broky. Jejich cena je nejv˘hodnûj‰í a s pouÏíváním máme nejvût‰í zku‰enosti.
V souãasné dobû se plastové díly s biodegradaãními vlastnosti jiÏ bûÏnû laborují i do sportovních brokov˘ch nábojÛ. Pﬁi pouÏití celoekologick˘ch nábojÛ
je dÛleÏité zohlednit také podmínky. Napﬁíklad zemûpisnou ‰íﬁku a nadmoﬁskou v˘‰ku oblasti, kde se
náboje pouÏívají, místní klimatické podmínky jako je
vítr ãi rosa, sezónní i dlouhodobé variace poãasí nebo orientaci nábojÛ v pﬁírodû s ohledem na svûtlo.
V‰echny tyto promûnné ovlivÀují v˘sledn˘ rozpad
a degradaci náboje – konkrétnû papíru a plastové zátky. V˘sledky testování prokázaly, Ïe k jejich úplné
destrukci dochází v ãasovém horizontu tﬁí let.
Celoekologické náboje jsou relativnû nov˘m dru-

Tlak
Hmotnost
celého náboje
Uzavﬁení náboje
Spotﬁební balení

12 x 70
papírov˘ ãerven˘
ãerná barva
12,5 mm
Fe – pomosazeno
rovné dno
z bioplastu ECOWAD
W 209
Lovex
broky ∅ 2,79–4,06
Fe (mûkké)
32 g
provedení
z bioplastu ECOWAD
V2 = 370 m/s;
pro brok ∅ 2,79;
3,05 a 3,30
V2 = 410 m/s;
pro brok ∅ 3,56;
3,81 a 4,06
dle C.I.P.
46,5 g
hvûzdice
25 ks skládaãka

hem stﬁeliva, které se sv˘mi balistick˘mi vlastnostmi
zásadnû neli‰í od klasického stﬁeliva. Bude-li v budoucnu vydán zákaz pouÏívání olovûn˘ch brokÛ pro
v‰echny oblasti stﬁelby, jsme jiÏ pﬁipraveni i na tuto
situaci. Celoekologické náboje pﬁispívají k ﬁe‰ení
otázky Ïivotního prostﬁedí a brzy se stanou preferovan˘m druhem stﬁeliva nejen pro lovce zvûﬁe, ale
i pro sportovní stﬁelce.
Technickov˘robní úsek S&B

Pﬁesnost zbranû Brno 602 ovlivnilo ohﬁátí
hlavnû, které se projevilo jiÏ po dvou v˘stﬁelech.

KRATCE
Zkou‰ky ocelov˘ch brokÛ
V roce 2006 provedla pro C.I.P. anglická
firma Gamebore testy s odrazy brokÛ. Stﬁílelo
se na vzdálenost 35 metrÛ a cílem byl 3 mm
siln˘ ocelov˘ plech. Zkou‰ky probíhaly
s broky ze sedmi rÛzn˘ch materiálÛ. U olova
se nalezlo 80 % brokÛ odraÏen˘ch do vzdálenosti 1,5 metru, dal‰ích 18 % bylo mezi 1,5
a 2,5 metry, zb˘vající dvû procenta pﬁipadají
na vzdálenost mezi 2,5 a 3 metry. U ocelov˘ch brokÛ jich byla naprostá vût‰ina odraÏena do vzdálenosti mezi 10 aÏ 22 metry.
Opûtovná dodávka pro italskou policii
Ve druhém kvartálu byly úspû‰nû provedeny pﬁejímací zkou‰ky nábojÛ 9x19 Nontox
pﬁíslu‰níky italské policie a ﬁádnû zrealizován cel˘ kontrakt. KaÏdoroãní dodávky se
pravidelnû opakují jiÏ od roku 2007.
Úspû‰ná NATO homologace náboje 9x19
Po dlouhé fázi pﬁíprav a testování firma
poÏádala o NATO homologaci náboje 9x19.
Pﬁi ní je náboj podroben nároãn˘m zkou‰kám tak, aby se zajistilo jeho bezproblémové
pouÏití v rámci armád ãlensk˘ch zemí NATO.
V‰echny tyto zkou‰ky jsme úspû‰nû splnili
a zaﬁadili se tak mezi skuteãnou elitu dodavatelÛ vojenské munice.
Hospodaﬁení firmy v roce 2010
Pﬁed nûkolika t˘dny byla zveﬁejnûna v˘roãní zpráva o hospodaﬁení firmy za loÀsk˘
rok. Firma vloni dosáhla rekordních trÏeb
1,75 mld. Kã, coÏ pﬁedstavuje meziroãní
zv˘‰ení o 20 procent.
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broky. Souãasnû jsem provádûl ovûﬁení rychlosti strávení brokÛ kachnou divokou. Na základû kontrolního
pokusu s volierovû chovan˘mi kachnami je zﬁejmé,
Ïe strávení popﬁípadû vylouãení jednoho broku trvá
asi jeden mûsíc. Hmotnost brokÛ po ãtrnáctidenní expozici v Ïaludku kachny se totiÏ sniÏovala na
0,11–0,12 g, coÏ je polovina pÛvodní hmotnosti implantovan˘ch stﬁel. KdyÏ bylo na základû uveden˘ch
zji‰tûní modelováno zatíÏení ãeské populace kachen
intoxikací broky, bylo konstatováno, Ïe zatíÏení divok˘ch populací je v˘raznû vy‰‰í neÏ zatíÏení umûle odchovan˘ch kachen. V prvním pﬁípadû bylo konstatováno 8,7 % intoxikovan˘ch kachen, v pﬁípadû kachen
z umûlého chovu jen 0,56 %. Uvedená procenta v‰ak
charakterizují pouze momentální situaci. ZváÏíme-li
v‰ak, Ïe dle v˘‰e uveden˘ch ‰etﬁení je brok bûhem
jednoho mûsíce stráven, je intoxikováno podstatnû
více jedincÛ. Kvalifikovan˘ odhad hovoﬁí o 35 %
u divoké populace, v pﬁípadû umûle odchovan˘ch
kachen to jsou 3 %. Tyto hodnoty v‰ak mohou b˘t je‰tû vy‰‰í. V pﬁípadû poláka velkého, loveného na rybnících, je situace obdobná, neboÈ broky je intoxikováno
minimálnû 18 % populace v jednom roce.

Alarmující zji‰tûní vyÏaduje
komplexní ﬁe‰ení

Co zpÛsobují olovûné broky v pﬁírodû

Na pracovním setkání IWRB v Bruselu 1991 bylo
konstatováno, Ïe olovo je vysoce toxická a ‰iroce
roz‰íﬁená ‰kodlivina a ve‰keré jeho úãinky na organizmus jsou negativní. Vût‰ina zji‰tûn˘ch otrav olovem u ptákÛ byla zpÛsobena pozﬁením vystﬁelen˘ch
brokÛ. Otravy olovem u ptákÛ byly zaregistrovány
nejménû v 21 zemích. Dosud shromáÏdûné informace ukazují, Ïe kdekoliv se v mokﬁadech (a v men‰í míﬁe i na jin˘ch stanovi‰tích) pﬁi lovu pouÏijí broky, dochází k otravám olovem a pravdûpodobnost
v˘skytu otrav se zvy‰uje s mnoÏstvím brokÛ. ZávaÏn˘m sekundárním problémem jsou otravy dravcÛ
a dal‰ích ptákÛ Ïivících se masem ptákÛ, které obsahuje olovûné broky.

Povinnost pouÏívání netoxick˘ch brokÛ pﬁi lovu vodní pernaté zvûﬁe vypl˘vá z mezinárodní a následnû i ãeské legislativy.
Podívejme se spoleãnû, ãím jsou tyto poÏadavky odÛvodnûny a jaké jsou skuteãné vlivy olova nejen na vodní ptactvo, ale
pﬁedev‰ím na Ïivotní prostﬁedí v na‰ich honitbách.
Problematikou zatíÏení mokﬁadních ekosystémÛ
a vodního ptactva olovem, které pochází z brokÛ
pouÏívan˘ch k lovu kachen, se zab˘valo mnoho zahraniãních autorÛ. Na Americkém kontinentû to byl
napﬁíklad Godin, kter˘ jiÏ v polovinû ‰edesát˘ch let
aplikoval divok˘m kachnám do svalnatého Ïaludku
2–6 brokÛ. Zjistil signifikantní rozdíly v rychlosti
vstﬁebávání brokÛ v závislosti na mnoÏství podan˘ch brokÛ. Pokus tﬁikrát opakoval a dospûl
k závûru, Ïe kachny hynou jiÏ po pozﬁení jediného
broku, obvykle bûhem dvou t˘dnÛ.

Olovûné broky v honitbû
Vûdci Stendall a Smith v roce 1973 publikovali v˘sledky v˘zkumu, kdy vy‰etﬁovali vût‰í mnoÏství kachen uhynul˘ch v pﬁírodû, a zjistili, Ïe u mlad‰ích
byly otravy olovem vy‰‰í, neÏ u star‰ích. Broky
v Ïaludku na‰li po skonãení lovecké sezóny u 6,7 %
z vy‰etﬁovan˘ch kachen, u 35 % pozitivních kachen
nalezli v Ïaludku dva a více broky. Ovûﬁili také, Ïe
neexistuje pﬁímá závislost mezi poãtem pﬁijat˘ch brokÛ a mnoÏstvím olova ukládan˘m v jednotliv˘ch tkáních. Broky zÛstávají v Ïaludku, nepostupují trávícím
traktem a po ‰esti t˘dnech jsou komplexnû stráveny.
Pﬁi poÏití ‰esti brokÛ se pﬁíznaky otravy olovem objevily po 18 dnech a resorbce olova v tûle se zpomalila.
Kachny hynuly bûhem 4 t˘dnÛ. Olovo ve tkáních
v‰ak bylo prokazatelné jiÏ na konci prvního t˘dne.
Botts (1977) odhaduje, Ïe úhyny vodních ptákÛ

následkem otravy olovem mohou na celé zemi ãítat
aÏ milion kusÛ roãnû.
Autoﬁi dal‰ích v˘zkumÛ Finley a Dieter (1978)
zkoumali závislost mezi dynamikou vstﬁebávání olova v kostech kachen a kaãerÛ bûhem sná‰ky. Zjistili,
Ïe u kachen dochází k intenzivnûj‰ímu ukládání olova neÏ u kaãerÛ. Dospûli k názoru, Ïe pohlaví
a fyziologick˘ stav organizmu kachen jsou dÛleÏit˘mi faktory, které ovlivÀují ukládání olova do kostí.
Ukázalo se, Ïe aplikace jednoho broku o obsahu 200
mg olova v˘raznû inhibuje ALAD a zvy‰uje obsah
olova v krvi. Také byl sledován pohyb olova v zaÏívacím traktu a bylo moÏno konstatovat, Ïe brok zÛstává ve svalnatém Ïaludku a bûhem tﬁí t˘dnÛ podlehne erozi. Autoﬁi popisují úhyny kachen po aplikaci jediného broku.
V jiné práci se dokumentuje, Ïe jiÏ jedin˘ brok
má destrukãní vlastnosti na neurony mozeãku, které
jsou destruovány buÀkami gliov˘mi. Tím se v˘znaãnû sniÏuje pﬁeÏívání takto po‰kozen˘ch ptákÛ, protoÏe nûkteré reakce organizmu mají koordinaãní
centra v této ãásti mozku.

Aktuální hrozbu potvrdily
i domácí v˘zkumy
U nás byla v minulosti poprvé popsána otrava kachen v roce 1969 na farmû státního rybáﬁství v souvislosti se zamoﬁením prostﬁedí broky po odlovu kachen. Autor Koláãek se soustﬁedil pﬁedev‰ím na popis

klinick˘ch pﬁíznakÛ – prÛjem, trus brãálovû zelené
barvy, v˘razná anemie sliznic a v˘razn˘ ‰edomodr˘
lem na sliznici dutiny zobáku. Popisuje ojedinûlé
krváceniny na epikardu, mírn˘ edém plic a tukovou
degeneraci jater. MnoÏství olova v játrech se pohybovalo mezi 14–64 mg/kg ãerstvé tkánû. Jin˘ pﬁípad
otravy kachen olovem, pﬁi nûmÏ uhynulo 35 %
z celkového stavu na farmû, popsal v roce 1979
kolega Haták. U uhynul˘ch kusÛ zjistil prÛmûrné
hladiny olova ve tkáních: svalovina 1,29 mg/kg, srdce 2,3 mg/kg, játra 3,63 mg/kg a kosti 8,85 mg/kg.
V osmdesát˘ch letech se u nás problematikou
otrav olovem a mechanizmem pohybu olova
v Ïivotním prostﬁedí velice intenzivnû zab˘val kolega Cibulka. Provádûl modelové pokusy a propracoval zpÛsoby detekce olova pomocí biochemick˘ch
a hematologick˘ch metod. Díky nim dospûl k závûru, Ïe maximum olova se deponuje v ledvinách,
pankreasu, játrech a kostech. V exponovan˘ch tkáních se obsah olova zvy‰oval pﬁedev‰ím do 13. dne
a v kosti jiÏ po tﬁech dnech.
V roce 1994 jsem odebral v oblasti Struhaﬁova (okr.
Bene‰ov) 200 ÏaludkÛ kachny bﬁezÀaãky. Broky byly
nalezeny v Ïaludcích tﬁí ptákÛ, pﬁiãemÏ zatíÏení jedincÛ bylo na úrovni dvou brokÛ a v jednou byl nalezen jeden brok. Ze 35 ÏaludkÛ poláka velkého, uloveného v oblasti Struhaﬁova, obsahoval jeden 10 brokÛ,
z 8 ÏaludkÛ poláka velkého z oblasti Uhlíﬁsk˘ch Janovic jsem zjistil jednoho pozitivního jedince se tﬁemi

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Pokraãování ze str. 1
berou jako samozﬁejmou, nedílnou souãást své ãinnosti a proto i pﬁijímaná opatﬁení typu pouÏívání
ocelov˘ch brokÛ k lovu vodního ptactva u nich
v zásadû nevzbuzují odmítavé reakce. Myslivost
a ochrana pﬁírody má totiÏ jeden velk˘ spoleãn˘ cíl,
jímÏ je zachování v‰ech druhÛ volnû Ïijících ÏivoãichÛ ve volné pﬁírodû. A zámûna olovûn˘ch brokÛ za
ocelové tomu napomáhá. Samozﬁejmû související
technické otázky, balistika stﬁelby i stﬁelecká dovednost budou i v následujících letech pﬁedmûtem dal‰ích odborn˘ch diskuzí.
Má-li mít právní úprava smysl, je nezbytné,
aby vedle toho, Ïe jsou s ní lidé obeznámeni
a respektují její ustanovení, byli také nûjak˘m
zpÛsobem motivováni. Jaké kontrolní mechanismy mají orgány státní moci k dispozici
a kdo je napﬁíklad oprávnûn ke kontrolám
v prÛbûhu samotného lovu kachen?

Základní kontrola loveck˘ch zbraní a stﬁeliva
a dal‰ích pﬁedepsan˘ch náleÏitostí k lovu probíhá
pﬁed vlastním zahájením lovu ze strany mysliveckého hospodáﬁe, kter˘ má oprávnûní zabezpeãovat
plnûní povinností, spojen˘ch s lovem zvûﬁe. Do
oprávnûní myslivecké stráÏe patﬁí moÏnost zadrÏet
osobu, kterou pﬁistihne v honitbû pﬁi neoprávnûném lovu, pﬁi ãinnosti zakázané zákonem o myslivosti, se zakázanou loveckou v˘zbrojí nebo stﬁelnou zbraní.
A jak mohou orgány státní správy postupovat v pﬁípadech zji‰tûného poru‰ení zákona?
Orgány státní správy myslivosti mají moÏnost
ﬁe‰it poru‰ení zákazu pouÏívání olovûn˘ch brokov˘ch nábojÛ pﬁi lovu vodního ptactva prostﬁednictvím správního ﬁízení o pﬁestupku vedeného za
úãelem uloÏení pokuty. Pokutu lze uloÏit aÏ do
v˘‰e 30.000 Kã fyzické osobû, která byla pﬁistiÏena v honitbû pﬁi neoprávnûném lovu nebo pﬁi jiné
ãinnosti zákonem o myslivosti zakázané, nebo

osobû, která byla pﬁistiÏena v honitbû se zakázanou loveckou v˘zbrojí nebo stﬁelnou zbraní. Pokutu stejné v˘‰e lze také uloÏit drÏiteli loveckého
lístku, kter˘ poru‰il zakázané zpÛsoby lovu, tedy
i pouÏívání olovûn˘ch brokov˘ch nábojÛ k lovu
vodního ptactva. Souãasnû s pokutou mÛÏe b˘t
uloÏen zákaz ãinnosti do doby dvou let a odebrán
loveck˘ lístek.
Na jiném místû seznamujeme ãtenáﬁe na‰eho bulletinu s technickou stránkou lovu s ocelov˘mi náboji. Myslivci, a mnozí z nich s mnohalet˘mi zku‰enostmi a návyky s olovûn˘mi
broky, si budou muset zvykat na nové podmínky, protoÏe ocelové broky mají samozﬁejmû jinou balistiku, jinou úãinnost. Domníváte se, Ïe
to nûjak ovlivní tradiãní oblibu lovu kachen
a tﬁeba také jejich umûl˘ odchov v mysliveck˘ch sdruÏeních?
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe pﬁijaté opatﬁení k lovu vodního ptactva nebude mít na vlastní odchovy kach-

ny divoké Ïádn˘ podstatn˘ vliv. Myslivost má mnoho podob a jednou z nich je mimo samotného lovu
také chov zvûﬁe. Pokud by myslivci ztratili zájem
o lov vodního ptactva z dÛvodÛ stanovení jiného
druhu stﬁeliva, projevilo by se to nepochybnû jiÏ
v prÛbûhu pﬁedchozích deseti let. Av‰ak poãty vypou‰tûné mladé zvûﬁe se od roku 2001 zv˘‰ily trojnásobnû a dosahují roãnû 160.000 odchovan˘ch
kachÀat. Také zájem o vytváﬁení vhodn˘ch hnízdních podmínek pro vodní ptáky umisÈováním
hnízdních budek, na které Ministerstvo zemûdûlství poskytuje pﬁíspûvek, zaznamenal neb˘val˘ zájem myslivcÛ a byl v pﬁedchozích letech nejúspû‰nûj‰ím dotaãním titulem s úãinností okolo 65 % obsazenosti budek. To v‰echno pﬁiná‰í myslivcÛm
radost z jejich péãe o pﬁírodu, takÏe nevidím obavy
o budoucnost tûchto chovÛ.
Dûkuji za rozhovor.
Pﬁipravil Milan Gruber
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UÁLNÍ TÉMA
K vût‰inû otrav olovem dochází v drobn˘ch kaÏdodenních událostech a pﬁeváÏná ãást úhynÛ není
vÛbec zji‰tûna díky rychlé predaci a konzumaci mrtv˘ch tûl mrchoÏrav˘mi druhy. Otravy olovem nejsou problém lokální nebo národní, ale mezinárodní,
protoÏe se t˘ká taÏn˘ch ptákÛ. Zemû, v nichÏ se
pouÏívají netoxické broky, nebo zemû s malou intenzitou lovu jsou ohroÏeny pﬁílety otráven˘ch ptákÛ odjinud. V˘‰e uvedená pracovní skupina IWRB
shrnula dosavadní v˘zkumy a zji‰tûní do následujících závûrÛ:
1. Rozumné pouÏívání netoxick˘ch brokÛ je jedin˘m opatﬁením, které se ukázalo jako úãinné pro
omezení dostupnosti olovûn˘ch brokÛ pro vodní
ptactvo na velk˘ch rozlohách a po dlouhou dobu.
2. Vût‰ina pﬁípadÛ otrav olovem byla zpÛsobena
olovûn˘mi broky, které spadly na místo krátce pﬁed
tím. Pﬁechodem na netoxické broky se zabrání dal‰ímu hromadûní olovûn˘ch brokÛ. Vzhledem
k dlouhodobému pﬁetrvávání olovûn˘ch brokÛ
v prostﬁedí zÛstávají tyto broky trvalou hrozbou pro
ptáky tam, kde pﬁírodní podmínky usnadÀují jejich
poÏití. V souãasnosti neexistuje vhodná metoda pro
odstranûní olovûn˘ch brokÛ z mokﬁadních biotopÛ.
3. Lovecké zbranû vyrobené v poslední dobû mají
takovou tvrdost hlavnû a dal‰í parametry, Ïe je moÏné nabíjet je ocelov˘mi broky.
4. Nejpraktiãtûj‰ím ﬁe‰ením je zákaz pouÏití olovûn˘ch brokÛ pﬁi pﬁíslu‰n˘ch typech lovu. Zákaz
pouÏití olovûn˘ch brokÛ je tﬁeba definovat tak, aby
zahrnoval i zákaz mít olovûné broky pﬁi tomto lovu
u sebe.

Kolik olova se dostává s olovûn˘mi
broky do prostﬁedí v âR?
Vzhledem k tomu, Ïe lov zvûﬁe je realizován ve
volné krajinû, je zﬁejmé, Ïe kaÏd˘ v˘stﬁel z brokové
zbranû uvolní do pﬁírodního prostﬁedí urãité mnoÏství olovûn˘ch brokÛ.
Pokud chceme zjistit rozsah území, které je v âR
postiÏeno spadem brokÛ, musíme se zamûﬁit na
druh lovené zvûﬁe. U vût‰iny druhÛ (zajíc, baÏant,
li‰ka atd.) je lov plo‰nû rozprostﬁen na obrovské
rozlohy honebních ploch v‰ech kategorií. Jiná situace je v‰ak v intenzivních chovech zvûﬁe, kde k vysok˘m koncentracím brokÛ na omezené plo‰e dochází. To je pﬁedev‰ím pﬁípad vodní pernaté zvûﬁe.
Její Ïivot a následn˘ lov je úzce vázán na vodní plochy. Proto i zatíÏení pﬁírodního prostﬁedí spadem
brokÛ pﬁi lovu vodní pernaté zvûﬁe je soustﬁedûno
na vodní plochy a jejich okolí. Vzhledem k tomu, Ïe
v âR tvoﬁí vodní plochy pouze 1,2 % z celkové v˘mûry honební plochy, je zﬁejmé, Ïe zde vzniká
znaãné zatíÏení dopadem olovûn˘ch brokÛ. Av‰ak
ani u vodních ploch zaﬁazen˘ch do honební plochy
nedochází k intenzivnímu lovu na celé jejich rozloze. Zvlá‰tû v posledních desetiletích (díky masivnímu vypou‰tûní umûle odchovan˘ch kachen) do‰lo
k velkému sníÏení ploch, na nichÏ je lov realizován.
Pﬁedev‰ím zde je pak kontaminace prostﬁedí nejvy‰‰í. Lov vodní pernaté zvûﬁe má navíc svá specifika,
pﬁiãemÏ nepﬁíznivá kumulace nûkter˘ch prvkÛ lovu
(postavení a rozestavení lovcÛ, smûr stﬁelby, poãty
lovené zvûﬁe, poãty vystﬁelen˘ch nábojÛ atd.) vytváﬁí podmínky pro koncentrování brokÛ na lokalitû. Mûjme na pamûti, Ïe lov vodní pernaté zvûﬁe je
trvale vázán na prostﬁedí vodních ploch, po dlouhá
období jsou u vodních ploch vyuÏívána stejná lovecká stanovi‰tû, na relativnû malé plo‰e je soustﬁeìována vysoká koncentrace zvûﬁe a vysoká koncentrace zvûﬁe znamená vût‰í poãet v˘stﬁelÛ a vût‰í
objemy brokÛ. To v‰e jsou faktory, které v na‰ich
podmínkách vyÏadují smysluplné ﬁe‰ení a aktivní
pﬁístup v‰ech zúãastnûn˘ch.
Pro dokumentaci intenzity lovu a stﬁelby dále
uveìme alespoÀ orientaãní údaje: Za období
1900–1998 bylo uloveno celkem 6.670.000 kusÛ
kachny divoké. Husa a lyska byla lovena na úrovni
5.% odlovu kachny divoké, tj cca 330.000 ks. Pﬁi
tﬁicetiprocentní úspû‰nosti stﬁelby bylo v bezprostﬁední blízkosti vodních ploch vystﬁeleno cca
23.000.000 ks brokov˘ch nábojÛ. Pﬁi prÛmûrné
hmotnosti 31,22 g brokové náplnû kaÏdého z nich
byly do prostﬁedí uvolnûny olovûné broky
o celkové hmotnosti 718.060 kg (718,1 tuny). Pﬁi
tom je ov‰em tﬁeba si uvûdomit, Ïe pﬁi lovu vodní
pernaté zvûﬁe není spadem brokÛ zatíÏena jen vodní plocha, ale také ãást dal‰í honební plochy aÏ do
vzdálenosti 400 m od bﬁehu. V˘mûra plochy celkem, která mohla b˘t historicky zatíÏena spadem
olovûn˘ch brokÛ, se pravdûpodobnû pohybuje
mezi 170–250.000 hektarÛ.
Pﬁechod na netoxické brokové náboje pﬁi lovu na
mokﬁadlech, v na‰ich podmínkách pﬁedev‰ím na
rybnících a podobn˘ch vodních plochách, je proto
zapotﬁebí chápat i jako pﬁíspûvek myslivcÛ k budoucnosti, k zachování zdravého Ïivotního prostﬁedí a k zachování zdravé a Ïivotaschopné populace
vodního ptactva.
Franti‰ek Havránek
V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáﬁství
a myslivosti, v.v.i.

doporuCuje
Jak uspût s ocelov˘mi broky
To je jistû otázka, kterou si budou myslivci pokládat ãím dál ãastûji. Lovecká
sezóna se kvapem blíÏí a jak je dobr˘m
ãesk˘m zvykem, rádi necháváme v‰e na
poslední chvíli. Mnoho ãasu uÏ ale nezb˘vá a je tﬁeba se jak teoreticky, tak
i prakticky pﬁipravit.
Základním pﬁedpokladem je mít vhodnou zbraÀ.
Souãasná legislativa umoÏÀuje lovit i se stávající
zbraní, tedy takovou, která byla ovûﬁena âesk˘m
úﬁadem pro zkou‰ení zbraní a stﬁeliva, a to bez omezení zahrdlení zbranû. Z toho v‰ak vypl˘vá omezení
t˘kající se prÛmûru brokÛ. Souãasn˘ závazn˘ pﬁedpis vydan˘ C.I.P.* stanovuje pouÏití neolovûn˘ch
brokÛ pouÏívan˘ch v takzvan˘ch obyãejn˘ch nábojích takto:
u nábojÛ ráÏe 12 prÛmûr ≤ 3,25 mm (+ 2%),
u nábojÛ ráÏe 16 prÛmûr ≤ 3,00 mm (+ 2%),
u nábojÛ ráÏe 20 prÛmûr ≤ 3,00 mm (+ 2%).
Platí tedy, Ïe z dostupn˘ch laborací Sellier & Bellot
je moÏné pouÏít broky o prÛmûru 3,30 mm pﬁípadnû
3,05 mm s vyuÏitím tolerance. Celá tato „hra
s procenty“ vznikla historicky. KdyÏ se zaãaly ocelové
broky ‰íﬁit z USA do Evropy, nesly si i své ãíslování
a pﬁi pﬁepoãtu z palcové míry vycházely pro Evropu
nezvyklá ãísla. Ov‰em pﬁi tvorbû pﬁedpisÛ se odborná
komise ﬁídila tradicí a ustanovila napﬁ. mez 3,25 mm.
Tím by se ale v praxi sníÏil prÛmûr na 3,05 mm. Situace byla nakonec o‰etﬁena 2 procentní tolerancí.
Je zﬁejmé, Ïe se spousta lovcÛ s tímto prÛmûrem
brokÛ, napﬁíklad pro lov hus nespokojí. Pokud budou chtít pouÏít vût‰í prÛmûry, je tﬁeba nechat zbraÀ
tormentovat na vy‰‰í zkou‰ku.
Toto pﬁezkou‰ení zbranû provádí âesk˘ úﬁad pro
zkou‰ení zbraní a stﬁeliva na adrese Jilmová 759/12
Praha 3 (novûj‰í zbranû tuto zkou‰ku jiÏ mohou mít
– pak je oznaãena zku‰ební znaãkou – obrázek lilie*);
plus identifikaãní znaãka zku‰ebny; plus letopoãet).
Pro ráÏi 12x70 tedy platí, Ïe je moÏno pouÏít náboje s ocelov˘mi broky o prÛmûru vût‰ím neÏ
3,30 mm nebo s oznaãením „vysokov˘konné“ (Haute Performance, Magnum). V pﬁípadû pouÏití brokÛ
o prÛmûru vût‰ím neÏ 4,0 mm vyvstává je‰tû omezení zahrdlení. Zde je povoleno pouÏít pouze zbranû

*)
C.I.P. je Mezinárodní stálá komise pro zkou‰ení ruãních paln˘ch zbraní. Tato organizace se zab˘vá vzájemn˘m
uznáváním zku‰ebních znaãek ruãních paln˘ch zbraní. Proto ujednocuje metodiky zkou‰ení zbraní i stﬁeliva. âR
(tehdej‰í âSSR) pﬁistoupila k této organizaci roku 1972.
Rozhodnutí jsou pro ãlenské zemû, tedy i âR závazná a je
nutno promítnout je do legislativy. Efektem je pro uÏivatele
bezpeãná stﬁelba a pro v˘robce stﬁeliva a zbraní uvolnûní
trhu v rámci ãlensk˘ch zemí.

se zahrdlením hlavnû men‰ím neÏ 0,5 mm. To znamená, Ïe rozdíl mezi válcov˘m v˘vrtem hlavnû
a prÛmûrem na ústí zbranû není vût‰í neÏ 0,5 mm.
To samé platí pro náboje v ráÏi 12x76.
Pro ráÏi 16 platí, Ïe náboje s ocelov˘mi broky do
prÛmûru 3,05 mm vãetnû, lze pouÏívat ve v‰ech
zbraních, které byly úﬁednû pﬁezkou‰eny, a to bez
ohledu na velikost zahrdlení hlavnû. Pro broky
s vy‰‰ími prÛmûry je v souãasné dobû ze strany
C.I.P. pﬁipravován závazn˘ pﬁedpis.
Náboje v ráÏi 20 s ocelov˘mi broky do prÛmûru
3,05 mm vãetnû, lze pouÏívat ve v‰ech zbraních,
které byly úﬁednû pﬁezkou‰eny, a to bez ohledu na
velikost zahrdlení hlavnû. Náboje s ocelov˘mi broky
o prÛmûru vût‰ím neÏ 3,05 mm nebo s oznaãením
„vysokov˘konné“ (Haute Performance, Magnum,
20/76) je dovoleno pouÏívat pouze ve zbraních
oznaãen˘ch zku‰ební znaãkou „STEEL SHOT“ nebo
„BILLES D' ACIER“. Broky o prÛmûrech vût‰ích neÏ
3,30 mm je povoleno pouÏívat pouze ve zbraních se
zahrdlením hlavnû men‰ím neÏ 0,5 mm.
Z praktického hlediska je více neÏ zﬁejmé, Ïe vzhledem ke svojí mûrné hmotnosti jsou ocelové broky vÛãi olovûn˘m v nev˘hodû. Mûrná hmotnost u oceli je
7,8 g/cm3, coÏ je mnohem ménû neÏ 11,3 g/cm3
u olova. Existují i jiné náhrady olova jako zinek (7,1 g/
/cm3), vizmut (9,8 g/cm3) nebo wolfram (19,3 g/cm3),
tyto materiály v‰ak vût‰inou svojí cenou extrémnû
zvy‰ují cenu náboje. Tento handicap je ãásteãnû
kompenzován vy‰‰í rychlostí brokÛ, v kaÏdém pﬁípadû je v‰ak nutné brát na zﬁetel zkracování lovecké

vzdálenosti, neboÈ lehãí brok rychleji ztrácí svojí
energii. Abychom prakticky provûﬁili energii brokÛ,
provedli jsme sérii testÛ do náhradního materiálu,
kter˘m je balistická Ïelatina. Ta se vût‰inou pouÏívá
k testování kulov˘ch stﬁel, nyní v‰ak velmi dobﬁe poslouÏila k ovûﬁení teorie v pﬁípadû porovnání olova
a oceli u brokov˘ch nábojÛ. Testovali jsme náboje
12x70 Corona 32g, ∅ 3,25 mm a 12x70 Steel Shot
32g, ∅ 3,30 mm, kter˘ lze pouÏít ve v‰ech zbraních
bez omezení. Dále pak náboje 12x70 Fortuna 36g,
∅ 3,75 mm a náboj urãen˘ pro zbranû s vy‰‰í zkou‰kou 12x76 Steel Shot 36g, ∅ 3,81 mm. Z fotografií
a z tabulky je patrné, jak˘ rozdíl je mezi prostupem
brokÛ v balistické Ïelatinû. Z toho vypl˘vá, Ïe
k dosaÏení zhruba stejného úãinku je tﬁeba zkrátit
vzdálenost stﬁelby pﬁibliÏnû o 10 metrÛ.
Co ﬁíci závûrem? Abychom byli úspû‰ní s ocelov˘mi broky, je rozhodnû nutné zmûnit lovecké návyky,
které jsme mûli zaÏité u olovûn˘ch brokÛ. Jak uÏ bylo
napsáno, lovecká vzdálenost by mûla b˘t krat‰í
a rozhodnû se zmûní i pﬁedsazení. VÏdy bude záleÏet
na lovecké kázni. Urãitû si nikdo z nás nepﬁeje, aby se
procento uhynulé zvûﬁe v dÛsledku otravy olovem
nezmûnilo na je‰tû vy‰‰í procento úhynu v dÛsledku
postﬁelení. Dal‰ím a neménû dÛleÏit˘m faktem je
i bezpeãnost pﬁi stﬁelbû. V dÛsledku vy‰‰í tvrdosti ocelov˘ch brokÛ je zde samozﬁejmû i zv˘‰ené riziko odrazivosti, se kter˘m je tﬁeba poãítat. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe se na‰i myslivci vyrovnají s v˘‰e uveden˘mi poÏadavky pﬁi pouÏívání nábojÛ s neolovûn˘mi broky,
k ãemuÏ jim pﬁeji hodnû loveck˘ch úspûchÛ.

Rozdíl v prostupu ocelov˘ch a olovûn˘ch brokÛ balistickou Ïelatinou pﬁi stﬁelbû na vzdálenost
25 metrÛ je dobﬁe patrn˘ z následující tabulky a fotografií, doplnûn˘ch pro názornost mûﬁítkem.
obrázek 1
12x76 Steel Shot 36 g, ∅ 3,81 mm
12x70 Fortuna 36 g, ∅ 3,75 mm
obrázek 2
12x70 Steel Shot 32 g, ∅ 3,30 mm
12x70 Corona 32 g, ∅ 3,25 mm

obrázek 1

prostup bal. želatinou
5 cm / 35 m
8 cm / 35 m
prostup bal. želatinou
4 cm / 35 m
7 cm / 35 m

obrázek 2

prostup bal. želatinou
8 cm / 25 m
11 cm / 25 m
prostup bal. želatinou
7 cm / 25 m
10 cm / 25 m
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BUDE VAS ZAJIMAT
Sellier & Bellot. S obûma v˘robci úzce spolupracuji a jsem vdûãen za jejich podporu a perfektní
servis.

Dvû Ïelízka v ohni

Foto: Brnûnsk˘ deník Rovnost/Lubomír Stehlík

K olympijsk˘m hrám 2012 vzhlíÏíme s velk˘mi nadûjemi. Sportovní stﬁelci patﬁí
v posledních letech k na‰im nejúspû‰nûj‰ím sportovcÛm. Proto s urãitou samozﬁejmostí oãekáváme, Ïe skonãí na stupni vítûzÛ a rozmnoÏí sbírku olympijsk˘ch
kovÛ. Chceme vám pﬁedstavit dva stﬁelce, kteﬁí budou na tomto prestiÏním sportovním kolbi‰ti hájit barvy také znaãky Sellier & Bellot. Jako první získal na loÀském mistrovství svûta pro âeskou republiku kvalifikaãní místo v trapu Jiﬁí Lipták,
letos v bﬁeznu dosáhl stejné mety i skeetaﬁ Jan Sychra. První stﬁelec má opojné
okamÏiky z vítûzství teprve pﬁed sebou, druh˘, zku‰en˘ borec, odstartoval svou
vrcholovou dráhu vítûzstvím ve svûtovém poháru jiÏ v roce 1995. Co je kromû
úspûchÛ a lásky ke sportu spojuje? Zeptali jsme se, s jak˘mi oãekáváními a nadûjemi vstupují do pﬁedolympijské sezóny.

Nic se nesmí podcenit, ﬁíká Jiﬁí Lipták
Co a kdo vás pﬁivedl ke sportovní stﬁelbû
a proã právû k trapu?
Ke stﬁelbû mû pﬁivedl mÛj táta a dûdeãek. Jako
mal˘ kluk jsem s nimi jezdil po stﬁelnicích, pozoroval dospûlé stﬁelce a snil o tom, Ïe jednou budu
na stﬁeleckém stanovi‰ti stát také já. KdyÏ mû táta
ve ãtrnácti pﬁihla‰oval do SKP Komety Brno, mûl
jsem z Rajhradic zku‰enosti pouze s disciplínou
skeet. Oddíl v‰ak shánûl zájemce o trap, kter˘ zaãal trénovat Radomír Zaoral. Spolupracujeme spolu dodnes.
Sportovní stﬁelba je individuální disciplína
a stﬁelec je pﬁi svém v˘konu odkázan˘ jen na
své schopnosti a zku‰enosti. Vám je devûtadvacet, patﬁíte k mlad‰í generaci. Jak zvládáte atmosféru a stres pﬁi závodech? Co v‰echno se

ãlovûku honí hlavou, kdyÏ nastupuje k finálovému rozstﬁelu?
KdyÏ jsem pﬁed závodem nebo pﬁed poloÏkou
nervózní, b˘vá to vût‰inou dobré znamení. Není-li
stﬁelec trochu nervózní a dokonale soustﬁedûn˘,
snadno nûco podcení. Chybiãka se vloudí raz dva
a pﬁi závodu se za kaÏdou draze platí. Mezi poloÏkami máme vût‰inou aspoÀ dvû hodiny pﬁestávku
na odpoãinek a pﬁípravu. Na mistrovství svûta se mi
pﬁi rozstﬁelu honilo hlavou, Ïe jsem jich v Ïivotû
vût‰inu prohrál. ¤ekl jsem si, Ïe je uÏ naãase, abych
zaãal vyhrávat.
Jakou zbraÀ a náboje pouÏíváte?
Ve svûtové konkurenci tûch nejlep‰ích se neobejdete bez ‰piãkové zbranû a vynikajícího stﬁeliva. Proto pouÏívám brokovnici Beretta a náboje

O myslivosti a sdruÏení LEX

A co relaxace? Jaké místo v ní hraje myslivost?
JelikoÏ máme s pﬁítelkyní Petrou malého chlapeãka, snaÏím se ve‰ker˘ voln˘ ãas trávit s nimi. Teì
chodím do pﬁírody spí‰e na procházku, neÏ lovit, ale
uÏ se tû‰ím, aÏ Daniel vyroste a pÛjde se mnou na
ãekanou.
Máte je‰tû chuÈ vzít pu‰ku a jít si o víkendu
zastﬁílet? Jen tak, pro zábavu?
Stﬁílím závodnû trap a v Rajhradicích máme
skeet, takÏe pro mû je pﬁíjemnou zmûnou jít si tam
s chlapama zastﬁílet. ZároveÀ je to pro mû i pro nû
bezvadné odreagování. Jen si pﬁedstavte – porazit
„‰ampióna“.

Obãanské sdruÏení LEX si
od roku 1998 klade za cíl chránit
zájmy majitelÛ zbraní a v této
oblasti pÛsobí i na poli
vzdûlávání, osvûty a sportu.
AngaÏuje se také v oblasti
legislativy a je v˘znamn˘m
spolutvÛrcem dnes platného
zbrojního zákona. Obãanské
sdruÏení LEX je otevﬁeno v‰em
pﬁíznivcÛm zbraní jako v˘raz
osobní svobody obãana.
Více informací na: www gunlex.cz

Kupﬁíkladu ve Velké Británii je Ïadatel o zbrojní pas
a povolení k lovu nejen povinen vykonat pﬁedepsané
zkou‰ky, ale musí se za nûho zaruãit je‰tû jin˘, „dostateãnû dÛvûryhodn˘ obãan“. âili úﬁedník za pﬁepáÏkou rozhoduje o tom, zda jste dost zpÛsobilí pohybovat se po lese s pu‰kou. A to se nezmiÀuji o pﬁípadu,

Kterého dosavadního úspûchu si váÏíte nejvíc?
KaÏdé medaile si váÏím, v‰echny mám schované,
ale nejvíc si cením tﬁetího místa na MS v Mnichovû
v roce 2010 a zisku postupového místa na OH Lond˘n 2012. Tû‰í mû také bronz z ME v roce 2008
a zisk zlata v soutûÏi druÏstev v trapu na ME v roce
2010, coÏ se pﬁed námi Ïádnému ãeskému t˘mu nepodaﬁilo.
A nejbliÏ‰í cíl?
Dobﬁe se umístit na ME a MS v Bûlehradu, nejvût‰í pak probojovat se na OH Lond˘n 2012.

Vítûzem jste aÏ po posledním terãi,
ví Jan Sychra
Loni v bﬁeznu se skeetaﬁi Janu Sychrovi podaﬁilo na Svûtovém poháru dosáhnout vynikajícího
v˘sledku. Na stﬁelnici v chilském Concepciónu
vyrovnal nástﬁelem 150 bodÛ absolutní svûtov˘
rekord v brokové stﬁelbû. Jako tﬁetí stﬁelec v
historii tak dosáhl v˘sledku, kter˘ bude navÏdy
zaznamenán v letopisech této olympijské disciplíny.
Pojìme si trochu pﬁiblíÏit atmosféru i prÛbûh závodu. Kdy jste si poprvé uvûdomil, Ïe
„jste na rekord“? Napadlo vás vÛbec nûkdy, Ïe
na tuto metu dosáhnete?
Rekordem si nikdy nemÛÏete b˘t jist pﬁedem, ale
aÏ po posledním terãi. Chyba se mÛÏe vloudit kdykoli. Îádn˘ náskok pﬁed soupeﬁi není dost velk˘. Staãí malé zaváhání a v‰echno je jinak. Do Chile jsem
letûl dobﬁe pﬁipraven, mûl jsem nastﬁíleno pﬁes 5000
terãÛ, ale s prvním tréninkem na místû jsem moc
spokojen nebyl. V posledním – krátce pﬁed závodem
- jsem ale trefil v‰ech pûtasedmdesát terãÛ a pomalu
jsem zaãal vûﬁit, Ïe se mi bude daﬁit i bûhem závodu. Jsem rád, Ïe se mi splnil jeden Ïivotní sen.
A co konkurence a kolegové? Jak úspûch
soupeﬁe vnímají rok pﬁed olympiádou?
Nemyslím, Ïe by mi to závidûli. Taky oceÀuji mimoﬁádn˘ v˘kon soupeﬁÛ, protoÏe vím, kolik úsilí se
za ním skr˘vá. Z dvaceti nejlep‰ích stﬁelcÛ na svûtû

REKLI, NAPSALI

Co má sdruÏení, které si klade za cíl “Hájit
práva majitelÛ a drÏitelÛ zbraní“ spoleãného
s myslivostí?
Velmi mnoho. Myslivci tu byli, jsou a budou. Îijeme v kulturní krajinû a pokud ji chceme udrÏet
v dobrém stavu, musí se o zvûﬁ v lesích a na polích
nûkdo starat. Chápu to, i kdyÏ myslivec nejsem. Je‰tû víc byste o tom mohli ﬁíct vy, kteﬁí jste uãinili „V˘kon práva myslivosti“ sv˘m velk˘m a pomûrnû nákladn˘m koníãkem. Stejnû jako ti, kteﬁí vlastní zbranû na sport, k v˘konu povolání ãi sebeobranû, i vy
jste vystaveni nevybírav˘m útokÛm osob, které eufemisticky oznaãuji za „pachatele dobra“. Velmi ãasto
se bez hlub‰ích znalostí problematiky snaÏí napravit
svût zákazy pomocí pﬁíkazÛ a sv˘m pﬁedstavám by
nejradûji dali platnost zákonÛ.
SdruÏení LEX vzniklo na konci devadesát˘ch let
minulého století, kdy se nûkteﬁí politici snaÏili vytlouci kapitál z omezení tûch „hrozn˘ch“ zbraní.
K nim se pﬁidala je‰tû „psychologická lobby“, respektive tlak nezodpovûdn˘ch jedincÛ a organizací, jeÏ si
spoãítali drÏitele zbrojních prÛkazÛ, poãet vynásobili
cenou jednoho psychologického vy‰etﬁení a dospûli
k názoru, Ïe pro takovou sumu se uÏ vyplatí prosadit
uzákonûní – nejlépe opakovanû provádûn˘ch – psychotestÛ. Jejich snahy se na‰tûstí podaﬁilo zmaﬁit.
V nûkter˘ch zemích Evropské unie v‰ak pronikly do
legislativy, vztahující se i na myslivce a lovce. Jako by
nestaãily nejrÛznûj‰í doporuãení a nápady „ekoznalcÛ“, kteﬁí usilují o to, aby byla spoleãnost se‰nûrována ãetn˘mi, ãasto nesmysln˘mi pﬁedpisy.

Jak ovlivnila sportovní kariéra vá‰ soukrom˘
a rodinn˘ Ïivot a naopak?
Asi nejvíc jsem to prolínání cítil, kdyÏ jsem byl
mlad‰í. Kamarádi jeli za zábavou a já nemohl, protoÏe jsem mûl o víkendu závod. Ale to uÏ je za
mnou a jsem rád, Ïe jsem u stﬁelby vydrÏel. KdyÏ
se vám koníãek stane zároveÀ zamûstnáním, tak je
to k nezaplacení. A kdyÏ se ta hromada hodin stráven˘ch na stﬁelnici promûní v nûjak˘ úspûch, máte
skvûl˘ pocit.

Dosáhl jste vynikajících úspûchÛ: tﬁetí na
loÀském mistrovství svûta, kvalifikaãní místo
na olympijské hry v Lond˘nû, nedávná finálová úãast a páté místo ve svûtovém poháru
v Pekingu. Va‰e hvûzda stoupá a soupeﬁi vyslovují va‰e jméno s respektem. Jak˘ je vá‰ recept
na úspûch?
Aby byl ãlovûk úspû‰n˘ ve stﬁelbû bez talentu,
musí b˘t hodnû trpûliv˘. Strávit nekoneãnû mnoho
hodin na stﬁelnici a vystﬁílet desetitisíce nábojÛ, neÏ
se dostaví první úspûchy. Nikdy nelze nic podcenit,
na vût‰ím závodû se sejde pﬁes 100 stﬁelcÛ, z nichÏ
ãtyﬁicet má na to, aby závod vyhráli. V praxi to znamená, Ïe kaÏd˘ minut˘ terã je pád na v˘sledkové listinû minimálnû o deset pﬁíãek. Ve stﬁelbû není prostor pro chyby.

kdy se na va‰em pozemku nebo ve va‰í oboﬁe usídlí
tﬁeba banda koãujících imigrantÛ. Za takové situace
vám anglická policie va‰e lovecké zbranû „v zájmu
veﬁejného poﬁádku“ rovnou odebere zkrátka jen proto, aby vás náhodou nenapadlo svÛj majetek bránit.
Nedávno do‰lo na Slovensku k tragédii, kterou zavinil
vy‰inut˘ jedinec. Kdo si myslí, Ïe se pﬁipravované restrikce mûly vyhnout myslivcÛm, m˘lí se. Na‰tûstí se
díky na‰im kolegÛm ze sdruÏení Legis Telum, podaﬁilo zabránit nejhor‰ímu, pﬁesto v‰ak právû psychotesty
v zákonû „psaném horkou jehlou“ zÛstaly. Nikdo proto neví, zda se jim nebudou muset podrobovat ti sloven‰tí myslivci, kteﬁí vlastní „nevhodné“ ãili samonabíjecí kulovnice.
Obãanské sdruÏení LEX povaÏuje myslivost za
jednu z na‰ich nejkrásnûj‰ích tradic. Spolupracuje
a navazuje kontakty s jednotlivci, mysliveck˘mi
sdruÏeními a organizacemi, které je za‰tiÈují. Mezi
na‰imi ãleny je ﬁada myslivcÛ a také jim má slouÏit
ná‰ právní servis pro „nenadálé situace“. DrÏení
zbranû vyÏaduje nejen znaãné náklady, ale i velkou
zodpovûdnost. Proto jsme velmi uvítali pﬁíleÏitost
prezentovat myslivecké a sportovní veﬁejnosti své
názory ve firemním bulletinu S & B, tradiãního ãeského v˘robce stﬁeliva. Lidé, kteﬁí peãují o krajinu
a zvûﬁ, jsou souãástí spoleãnosti a faktorem, kter˘ napomáhá pﬁirozenému rozvoji venkova. Proto sdruÏení LEX ve spolupráci s dal‰ími subjekty pozornû
sleduje nejen snahy tohoto státu obãany nesystémovû odzbrojit, ale i dal‰í iniciativy, které se snaÏí nekvalifikovanû zasahovat do této problematiky.
Franti‰ek Mikyna, SdruÏení LEX

se nûco podobného mÛÏe podaﬁit kterémukoli.
V létû se pﬁi obhajobû loÀského titulu mistra Evropy
a na svûtovém ‰ampionátu v Bûlehradu ukáÏe, jak je
moje forma stabilní.
Kromû vítûzství ve Svûtovém poháru vám vynikající v˘kon pﬁinesl i nominaci na olympijské hry napﬁesrok v Lond˘nû. Vûﬁíte, Ïe vám
souãasná forma vydrÏí?
Budu se pﬁipravovat svûdomitû, ale spekulovat
o vítûzství je pﬁedãasné. TouÏí po nûm kaÏd˘, kdo
tam jede. Ani postup do finále je‰tû nic neznamená,
skuteãné soupeﬁení nastane aÏ poté. Ale kdyÏ se mi
nezadaﬁí, svût se nezboﬁí. Je to jen sport. V Ïivotû
jsou dÛleÏitûj‰í vûci neÏ vítûzství.
Pﬁed tﬁemi lety jste svou úãast na této vrcholné sportovní události oznaãil za zavr‰ení své
kariéry. UÏ jste pﬁem˘‰lel o tom, co bude dál?
Chtûl jsem skonãit, pokud bych se na olympijské
hry nekvalifikoval. Nezradí-li mû zdraví a bude mû
stﬁelba dál bavit, budu bez ohledu na umístûní pokraãovat.
TakÏe ani po olympiádû nezbyde ãas na koníãky? Kdy jste si vy‰el s pu‰kou do honitby
naposledy?
Ani nepamatuji. KdyÏ mi skonãí sezóna, uÏívám
si rodiny. B˘vám totiÏ bûhem ní v prÛmûru ãtyﬁi mûsíce mimo domov. Kluci rostou, nerad bych propásl
jejich dûtství. Spí‰e neÏ s flintou teì chodím se star‰ím synem na ryby. Objevil jsem kouzlo odpoãinku
u vody ... ticho, Ïádné v˘stﬁely, Ïádné nervy. A jestli
se vrátím k myslivosti? MoÏná nûkdy zase já vezmu
syna na posed.
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OPAKOVANI, MATKA MOUDROSTI
Dokumentovali jsme zku‰enosti obrazem
Motto: âlovûk je schopen vstﬁebat mnoÏství vûrohodn˘ch informací, ale pro lovce je podstatné
jejich ovûﬁení. B˘t pﬁi tom, vidût...
Základním impulsem zrodu firemního DVD byla
snaha podpoﬁit poutavou formou uvedení nábojÛ se
stﬁelou eXergy na domácí i svûtov˘ trh. Klasická ti‰tûná reklama v odborném tisku má jistû svoji platnost, ale kaÏdého zákazníka – a lovce pﬁedev‰ím –
jistû více zaujme konkrétní filmov˘ materiál, kter˘
bez pﬁíkras zobrazuje úãinky stﬁely v tûle lovené
zvûﬁe. V dobû stoupající nabídky loveck˘ch DVD ze
v‰ech svûtov˘ch kontinentÛ, která jsou inspirující
pro mnoho lovcÛ a myslivcÛ, jsme si dali nelehk˘
úkol: V krátkém ãasovém úseku dokumentovat
úãinky nábojÛ se stﬁelou eXergy v poãátku hlavní lovecké sezony s ohledem na technické vybavení
a vyspûlost trofejí spárkaté zvûﬁe. Právû tyto omezující podmínky se v˘raznû odrazily
v moÏné pestrosti v˘bûru lovÛ.
Hlavním motivem scénáﬁe DVD bylo dokumentovat v˘voj, balistiku a v˘robu stﬁely, nastﬁelení zbranû a samozﬁejmû také
vlastní lov. Cílem bylo ukázat úãinky stﬁely v tûle lovené zvûﬁe, která je v na‰ich
honitbách bûÏná. PÛvodnû jsme zam˘‰leli slovit u kaÏdého druhu zvûﬁe alespoÀ dva zástupce rÛzn˘ch váhov˘ch kategorií, to se ale vzhledem k omezenému poãtu natáãecích dnÛ úplnû
nezdaﬁilo. âas na v˘robu DVD to prostû
neumoÏnil, nicménû dokumentace lovu
odpovídá zámûru scénáﬁe – zásah zvûﬁe,
znaãení, ukázky devastace tûlní dutiny
a orgánÛ. Chtûli jsme ukázat, jak se stﬁela
chová pﬁi zásazích rÛzn˘ch ãásti tûla, jinak
ﬁeãeno: Proã stﬁílet v‰echnu zvûﬁ ideálním zásahem na komoru, plec ãi krk? VÏdyÈ kaÏd˘ lov
je osobit˘ a nikdy se neopakuje stejné chování
zvûﬁe po v˘stﬁelu. ·lo nám také o vyvolání ‰iroké
diskuze o moÏnostech pouÏití stﬁely eXergy. Neznám lovce, kter˘ by ãekal, aÏ se mu zvûﬁ postaví
v klidu na ‰iroko, a stﬁílel pokaÏdé do totoÏného
místa na tûle zvûﬁe.

o váze 10,2 g. Úãelem bylo srovnání raniv˘ch úãinkÛ obdobn˘ch balistick˘ch parametrÛ nábojÛ dvou
rozdíln˘ch ráÏí zbraní.

responduje s deformacemi stﬁel vyjmut˘ch z kÀoura
a jelena. Pozoruhodné je znaãení muflona po zásahu
spodní komory. Za celou svou loveckou praxi jsem

Ing. Jaroslav Vaníãek
oborník Sellier & Bellot

KRATCE
Nové v˘robky pro rok 2011
Na v˘stavû IWA 2011 byly pﬁedstaveny nové
v˘robky pro civilní trh. Jedná se o náboj .338
Lapua Magnum se stﬁelou HPBT 250 grs,
dále o náboj .45 Colt se stﬁelami LFN, FMJ
a JHP a speciální brokov˘ náboj pro osobní
obranu v revolverech Taurus Judge .410 x 63,5
a 76mm.
Vyzkou‰ejte Super Parcours
Díky podnûtÛm na‰ich zákazníkÛ jsme vyrobili nové sportovní brokové náboje s vy‰‰í
rychlostí hromadné stﬁely. Jedná se o náboje
12x70 SUPER PARCOURS s náplní 28 g, které byly zkou‰eny jiÏ v loÀském roce. Vûﬁíme,
Ïe tyto náboje s rychlostí V2 450 m/s si rychle najdou své pﬁíznivce a zároveÀ roz‰íﬁí nabídku sportovních brokov˘ch nábojÛ. V na‰em expediãním skladu jsou v souãasné dobû
náboje s brokem o prÛmûru 2,25 a 2,5 mm.

K lovu bylo pouÏito
rÛzn˘ch zbraní
Ze zábûrÛ lovÛ na DVD vypl˘vá, Ïe bylo pouÏito
dvou zbraní rÛzn˘ch ráÏí. Základem byla kulovnice
ZKK 601 v ráÏi 308 Winchester s pu‰kohledem
Artemis 7 x 50 A, kterou byl loven muflon, srnec
a oba divoãáci. Byl pouÏit náboj se stﬁelou eXergy
ã. 2970 o váze 11,7 g. Druhou zbraní byli loveni
oba jeleni a danûk. Jednalo se o kulovnici Browning – European Boss v ráÏi 7 mm Remington
Magnum s úsÈovou brzdou a pu‰kohledem Nikko
Stirling 8 x 56 pro náboj se stﬁelou eXergy ã. 2968

Jsem pﬁesvûdãen, Ïe na‰e DVD je pro lovce uÏiteãnou pomÛckou, a zhlédne-li cel˘ natoãen˘ materiál je‰tû pﬁed rozhodnutím pouÏít náboje se stﬁelou
eXergy k vlastnímu lovu, bude dobﬁe pﬁipraven vnímat moÏnosti a projevy nové stﬁely. Je velkou v˘hodou vidût její úãinky v tûle zvûﬁe, neÏ se odhodlám
jako lovec vystﬁelit na zvolen˘ kus.
Po ulovení dal‰ích kusÛ mám dal‰í moÏnost porovnat svoje zku‰enosti se zábûry lovÛ na DVD.
V kaÏdém pﬁípadû mohu konzultovat lovecké zku‰enosti s ostatními lovci a pﬁedev‰ím pﬁímo
s v˘robcem nábojÛ. DVD je k tomu ideálním vodítkem. Souãásti filmu je rovnûÏ katalog produktÛ, kter˘ lze kdykoliv otevﬁít a vybrat libovolnou ãást
k prostudování ãi pﬁípadnému tisku.

Pokud chcete toto DVD získat, napi‰te nám na e-mailovou adresu info@sellier-bellot.cz,
za‰leme vám ho po‰tou.

âeho si v‰ímat, ãím je DVD
zajímavé
Rád bych upozornil na nûkolik dÛleÏit˘ch sekvencí. Efektní je jistû grafické zobrazení v˘vinu v˘stﬁelu
se stﬁelou eXergy v hlavni a dále pak navazující praktická ukázka postupné ﬁízené deformace stﬁely
v Ïelatinovém bloku. Závûreãné rozevﬁení stﬁely ko-

se s tak v˘raznû dlouh˘m „couváním“ zasaÏeného
kusu nesetkal. Také znaãení ostatní lovené zvûﬁe
jsou v˘razná a odpovídají ranivosti stﬁely eXergy.
Ojedinûlé v lovecké praxi jsou i zábûry otevﬁen˘ch
tûlních dutin a zobrazení zasaÏen˘ch orgánÛ. Zde je
pﬁesvûdãivû ukázáno, Ïe obavy z pouÏití této stﬁely
k lovu jsou neopodstatnûné.

Pojìte s námi do muzea
Pokud o prázdninov˘ch mûsících zavítáte do
Podûbrad, udûlejte si hodinku ãasu k náv‰tûvû
Polabského muzea v prostorách zámku. Najdete
zde v˘stavu Historické palné zbranû, která pﬁedstavuje bohatou kolekci exponátÛ, a to od zbraní s kﬁesadlov˘mi zámky, pocházejícími z druhé
poloviny 18. století, pﬁes zámky s perkusním zápalem aÏ po zbranû na jednotn˘ náboj, pouÏívané na poãátku 20. století. Mistrovská díla ãesk˘ch
pu‰kaﬁÛ jsou nejen ukázkou ﬁemeslné zdatnosti, ale také souãástí tradic ãeské myslivosti.

z historie
O potomcích zakladatelÛ firmy
První kontakt s potomky zakladatelÛ firmy byl navázán asi pﬁed deseti lety prostﬁednictvím zesnulého
obchodního ﬁeditele Sellier & Bellot ing. Chuchvalce.
Následnû se podniku postupnû pﬁihlásily ãtyﬁi rodiny
potomkÛ, dvû po panu Sellierovi a dvû po panu
Bellotovi. KdyÏ se o nich nûkde zmiÀuji, mé posluchaãe zprvu obvykle zajímá, zda se ucházejí
o nûjak˘ vlastnick˘ podíl ve firmû. Neucházejí a ani
nemohou. Jejich pﬁedkové v‰echny tﬁi závody –
v Praze, Schönebecku a Rize – prodali jiÏ na pﬁelomu 60. a 70. let devatenáctého století novû vytvoﬁené akciové spoleãnosti. A proã se prosperující firmy
neujali dûdici jejích zakladatelÛ? Seznamte se
s pﬁíbûhy potomkÛ obou pánÛ a odpovíte si sami.

Dynastie Sellierov˘ch
Pierre Daniel Louise Sellier se narodil manÏelÛm
Sellierov˘m jako sedmnácté z poÏehnaného poãtu
devatenácti dûtí 25. ãervence 1790 v revoluãní PaﬁíÏi.
Úãtování bez soudÛ tragicky poznamenalo i rodinu
Sellierov˘ch. Dva z jeho bratrÛ byli po pádu Bastily
sÈati. Aby se Pierre Sellier vyhnul sluÏbû v Napoleonovû Velké armádû (La Grande Armée), utekl do
pruského Magdeburku a pozdûji pﬁesídlil pod pseudonymem Dell do Petrohradu. Pobytu v zahraniãí
vyuÏil ke studiu a získávání zku‰eností s podnikáním. KdyÏ Napoleon Evropu ztratil, pﬁesídlil pan
Louis do Lipska, kde nastoupil do firmy svého synovce Bertheléma Selliera. Pﬁi náv‰tûvû PaﬁíÏe se seznámil s o tﬁi roky mlad‰í Annette Huré, dcerou
francouzského guvernéra Mal˘ch Antil. Po ãase poÏádal jejího otce o ruku své vyvolené, ale byl odmítnut a dívku rodina poslala do klá‰tera. Sellier se nevzdal a novicku odtud unesl. Je‰tû pﬁed civilním

a církevním sÀatkem se jim 30. ﬁíjna 1815, nûkolik
mûsícÛ po Napoleonovû druhé abdikaci, narodil syn
August.
Podnikatelsk˘ úspûch a spoleãenská prestiÏ mladého tatínka pﬁinesly i smíﬁení s rodiãi nevûsty. Ze
Selliera se stal v˘znamn˘ a zámoÏn˘ továrník a velkoobchodník v nûkolika oborech. Vybudoval velkoobchod v Lipsku a fabriky ve Francii, Nûmecku
(Hamburku), Rakousko-Uhersku (Vídni a Praze)
a Prusku (Schönebecku). Podílel se rovnûÏ na v˘stavbû první nûmecké dráhy s normálním rozchodem. Se svou Annette mûl celkem ‰est dûtí – syna
a pût dcer. O dcerách, kromû Elise Sellier, choti advokáta Roberta Kaysera, kter˘ zastupoval v‰echny
dûti pﬁi vypoﬁádání pozÛstalosti, se zachovaly jen kusé
informace.

Od zbraní ke knize
Jedin˘ syn, August Sellier se v‰ak nepotatil. V dÛsledku ne‰Èastn˘ch finanãních operací dokonce pﬁi‰el o svÛj v˘znamn˘ podíl na dûdictví po svém otci,
upadl do chudoby a ve stáﬁí ho podporovala jedna
z jeho sester. Z dostupn˘ch zdrojÛ vypl˘vá, Ïe byl
dvakrát Ïenat, a podnikatelské schopnosti po dûdeãkovi podûdil jeho druh˘ syn z prvního manÏelství.
Arthur I. Sellier (*1860) se vyuãil v lipském knihkupectví a poté pracoval jako obchodní pﬁíruãí.
V roce 1883 zaloÏil se sv˘m partnerem mezinárodní
kniÏní nakladatelství Rosenberg & Sellier v Turínû,
které existuje dodnes. Po devíti letech v‰ak podnik
opustil a zamíﬁil do Mnichova, kde se vypracoval na
uznávaného nakladatele a knihkupce. Jeho synové
Arthur II. (*1889) a Robert vstoupili do rodinné firmy, stali se zdatn˘mi obchodníky a zaslouÏili se

o rozmnoÏení potomstva. Arthur I. se doÏil vysokého vûku a v devadesáti letech publikoval své „Vzpomínky“. V nich mimo jiné vzpomíná i na své setkání
s jiÏ témûﬁ slep˘m Jeanem Bellotem, kdyÏ v roce
1872 nav‰tívil jeho otce.
Nakladatelsk˘ podnik v Nûmecku pﬁevzal syn
Arthura II. z druhého manÏelství, Arthur III. (*1937),
prapravnuk zakladatele podniku Sellier & Bellot. Ten
se pﬁed pár lety ozval do podniku ve Vla‰imi a v roce
2008 ho nav‰tívil se sv˘m synem (praprapravnukem
zakladatele firmy) poprvé, nikoli v‰ak naposledy.
Oba pánové si s velk˘m zájmem prohlédli cel˘ areál
továrny, jejíÏ základy poloÏil jejich slavn˘ pﬁedek.
Napﬁesrok zavítali manÏelé Sellierovi do firemního
stánku na v˘stavû IWA v Norimberku a nabídli zástupcÛm Sellier & Bellot starobyl˘ psací stÛl zakladatele firmy Louise Selliera a jeho obraz s manÏelkou
Annette. V souãasné dobû se darované pﬁedmûty,
oznaãené jmény donátorÛ, nacházejí ve vla‰imském
zámku v Muzeu loveckého stﬁelectví.
Zájem o historii svého rodu pﬁivedl manÏele
Sellierovi do âeska i podruhé. Seznámili se s fungováním vla‰imského podniku a prohlédli si muzejní expozici s jejich dary, na nûÏ má Arthur III. silnou osobní vazbu. S dojetím mi vyprávûl, jak si jako mal˘
chlapec hrával pod darovan˘m psacím stolem, kter˘
jeho otci slouÏil k vyﬁizování písemností. KdyÏ kluãina zase jednou objevoval tajemství ve velké dolní
pﬁihrádce stolu, otec se ho zeptal, ãím by chtûl b˘t.
Pﬁiznal se, Ïe ﬁidiãem. „Tak nebude‰ ﬁidiãem,“ obrátil se zanedlouho poté na hrajícího si synka stísnûn˘m hlasem otec, kdyÏ právû rozlepil jeden z dopisÛ. „Dnes jsem dostal zprávu, Ïe tvÛj star‰í bratr,
kter˘ mûl pﬁevzít podnik, padl na ruské frontû...“

Starobyl˘ psací stÛl zakladatele firmy Louise
Selliera a jeho obraz s manÏelkou se nachází
v Muzeu loveckého stﬁelectví ve Vla‰imi.

Na osudy dal‰í vûtve rodiny SellierÛ se mÛÏete tû‰it v nûkterém z pﬁí‰tích vydání Informaãního bulletinu Sellier & Bellot.
Ing. Jindﬁich H˘kel

8

VAS PRÍBEH
Vyznání

ZVEME VÁS...
...do muzea ve Sv. Antonu
Jihov˘chodnû od starobylého dÛlního mûsta Banská ·tiavnice leÏí obec Svät˘ Anton (Svat˘ Antonín)
s dominantou baroknû-klasicistního zámku, v nûmÏ sídlí nejvût‰í a nejznámûj‰í muzeum myslivosti na Slovensku. Celá oblast, která se vyznaãuje mnoÏstvím kulturních a historick˘ch památek, byla zapsána na Seznam svûtového kulturního a pﬁírodních dûdictví UNESCO. První zmínky o opevnûném hrádku – castellu –
pocházejí jiÏ z 15. století. V druhé polovinû 16. století byl hrádek pﬁestavûn na pevnost, jeÏ tvoﬁila souãást fortifikaãních staveb kolem stﬁedoslovensk˘ch mûst, slouÏících jako obrana proti tureck˘m nájezdÛm. Andrej
Koháry dal v letech 1744–1750 pﬁestavût dvoukﬁídl˘ zámek na reprezentativní rodové sídlo.
Koháryové patﬁili mezi nejv˘znamnûj‰í uherské magnátské rody. Vyznamenali se pﬁedev‰ím ve válkách proti TurkÛm a za stateãnost obdrÏeli ﬁadu ‰lechtick˘ch titulÛ. Jejich poslední muÏsk˘ pﬁíslu‰ník, Franti‰ek Josef
Koháry – vicepalatín a pﬁedseda Uherské královské komory – byl v roce 1815 pov˘‰en mezi rakouská kníÏata. Po jeho smrti pﬁechází koháryovsk˘ rodinn˘ majetek do vlastnictví pﬁedního evropského rodu Sasko-Coburského, spﬁíznûného mj. s královnou Viktorií, s princem Albertem Britsk˘m, císaﬁovnou Karolínou Mexickou ãi belgick˘m králem Leopoldem II. Posledním drÏitelem zámku byl bulharsk˘ car Ferdinand Coburg.
Vût‰ina ãlenÛ tûchto rodÛ byla vá‰niv˘mi lovci. Právû jim vdûãíme za unikátní sbírky trofejí a v˘tvarn˘ch
dûl s loveck˘mi a zvíﬁecími motivy. Lovecká vá‰eÀ majitelÛ zámku se stala inspirací k zaloÏení muzea. Základ
jeho loveck˘ch sbírek tvoﬁí exponáty bratislavské expozice praÏského Zemûdûlského muzea, které sem byly
v roce 1962 pﬁemístûny ze Zvolenského zámku. Lovecká expozice je rozãlenûna na oddûlení historie lovectví
na Slovensku, kynologie, stﬁelectví, sokolnictví, rybáﬁství a umûleck˘ch dûl s tematikou lovu a myslivosti. Prostﬁednictvím diorám pﬁedstavuje typické biotopy na území Slovenska. Náv‰tûvníci si mohou prohlédnout
vzácná tabla nábojÛ od Rotha, jedineãné trofeje vãetnû abnormalit, plátna Otty Recknagela, Franze Xavera
Pausingera, Karla Sovánka, zajímavé pytlácké zbranû apod.
Muzeum poﬁádá také v˘stavy, pﬁírodovûdné soutûÏe pro dûti, regionální pﬁehlídky loveck˘ch trofejí, besedy a pﬁedná‰ky pro ‰koláky, koncerty, festivaly, noãní prohlídky s divadelními pﬁedstaveními a dal‰í akce. Nejv˘znamnûj‰í jsou Slovenské lovecké slavnosti, Dny svatého Huberta, které se budou letos 3. a 4. záﬁí konat jiÏ
po jedenadvacáté. V rámci oslav si mohou náv‰tûvníci prohlédnout cel˘ zámek vãetnû expozice muzea, soutûÏní pﬁehlídku „Lovecká fotografie“ a atraktivní doprovodn˘ program. Jeho souãástí jsou národní soutûÏ ve
vábení jelenÛ a srnãí, divoké a dravé zvûﬁe, soutûÏe „Antonsk˘ diviak“ ve stﬁelbû lukem do terãe, v házení
flinty do Ïita, volba nejsympatiãtûj‰í lovkynû „Hajného Ïena“, soutûÏ o nejdel‰í a nejpÛvabnûj‰í plnovous,
o nejkrásnûj‰í loveck˘ ‰perk, klobouk nebo loveck˘ nÛÏ. Na své si pﬁijdou rovnûÏ milovníci rybaﬁení, zájemci
o módní lovecké obleãení a dûti jistû ocení „loveck˘ chodník“. Pﬁipraveny jsou také klubová v˘stava alpsk˘ch
jezevãíkovit˘ch honiãÛ, ukázky sokolnictví a lovecké kynologie, stﬁelby z historick˘ch zbraní, práce zoopreparátorÛ a dal‰í. Mezi slavnostní body programu patﬁí udûlování medailí Ministerstva zemûdûlství SR
a Svatého Huberta slovenského Loveckého svazu zaslouÏil˘m lovcÛm. V nedûli patﬁí mezi nejv˘znamnûj‰í
události svatohubertská m‰e a slavnostní prÛvod se skolen˘m jelenem a obûtními dary. Jako první muzeum
myslivosti v dûjinách získal Sv. Anton Mezinárodní cenu C.I.C. (Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu
zvûﬁe) a je drÏitelem Certifikátu Muzeum roku 2005, udûlovaného Ministerstvem kultury SR a Slovensk˘m
svazem muzeí.
Marian âíÏ

Jeseníky, py‰nící se odedávna nejvy‰‰í horou
Moravy a neskonal˘m pÛvabem v kaÏdém roãním
období, se podle daného pﬁírodního scénáﬁe pﬁevlékaly do bílého ‰atu, zelenaly jarem, vonûly horkostí lesa, barvily se podzimem. Ledová královna, paní
zima, vÏdycky lesnatému pohoﬁí slíbila odpoãinek
i to, Ïe vyle‰tí zdej‰í erb z kamene, dﬁeva a vody.
A pak, jako kaÏd˘m rokem, pﬁi‰lo jaro do ãistého,
léto prokráãelo rozvonûn˘mi lesy, podzim záﬁil paletou barev a hﬁmûl jeleními hlasy. Brzy na to se
pstruzi ‰ikovali k trdli‰tím a kopce se choulily
k dal‰í zimû.
A uprostﬁed téhle nádhery já Ïil. Mezi lesy
a prudk˘mi vodami jsem záhy poznal, Ïe tahle pﬁirozená krása vyvolává v ãlovûku pocit bezbﬁehého obdivu, vzbudí touhu doznat vdûãnost Ïivotu
a naprosto beze studu poklonou projevit pﬁírodû nejupﬁímnûj‰í pokoru.
Botami stírám ze stébel trav kapky rosy. Stﬁíbﬁit˘ pﬁehoz paseky niãím nechtûnû a upﬁímnû nerad, pﬁece v‰ak hlubokou vráskou. Klikatí se za
mnou jako had, chtiv˘ jedovatého u‰tknutí. Pronásleduje mne jako stáﬁí, jako stesk po v‰em, co jsem
udûlal, i po tom, co jsem je‰tû nestihl. Vtírá se do
mne smutek i lítost. Moje kroky mû dovedou k dÛchodu. Cel˘ Ïivot jsem se s lesem vídal dennû,
‰estatﬁicet let jsme dobﬁí kamarádi. Vím já, jak to
bude dál?
...to se ví, Ïe jsem b˘val˘ lesník a vá‰niv˘ myslivec. Je to uÏ dávno, co jsem proÏil obrovskou radost
ze své první zbranû. Táta, py‰n˘ na inÏen˘ra, mi
k promoci koupil kulobrok, krabiãku kulov˘ch nábojÛ 7 x 57 R z Vla‰imi a dvacku „dutinek“ s broky tﬁi
a pÛl. Poprvé jsem se skoro aÏ bál pu‰ku, která mi
pak dobﬁe slouÏila cel˘ch ‰est let, tﬁeba jen pohladit.
Tahal jsem ji na rameni po horách, ãasto ztûÏkla,
a z brokové ‰estnáctky jsem vystﬁelil jen zﬁídka...
V mírnû chladném ránu, pod tmavou oponou
smrkov˘ch korun jesenick˘ch hvozdÛ, naposledy jako lesník v provozu, jsem pﬁítomen tahanici noci
a dne. Vychází slunce, svítá a zelenkav˘ les se nadechuje k probuzení. KaÏdodenní zázrak se tradiãnû
rozesmûje zpûvem ptactva a v pﬁíjemn˘ch sluneãních paprscích se zhoupne tetelící vzduch. Slastnû,
v oãekávání neskonalé pohody, vdechuji silnou vÛni
dﬁeva, prostoupenou vlhkem rozbﬁesku. Îasnu, nad‰en va‰í krásou, a dojatû na vás hledím s upﬁímnou
láskou, hory mé milované.
...vymûnil jsem dvouhlavÀovou kulobrokovou
druÏku i kulové devítigramové náboje za sólo kulovnici, s níÏ jsme si zÛstali vûrni po tﬁi desetiletí. Koli-

budu. Mám hotovo, ale v rodinû má „zlatá“ kulovnice pﬁece zÛstala. SlouÏí synovi, lesníkovi z povolání
a myslivci, zelené krvi po mnû...
Chodil jsem do kopcÛ za prací, ale také se v lesích
pod Pradûdem toulal bez cíle. Pob˘vat v zeleném
moﬁi mû vÏdycky uklidÀovalo a zároveÀ vzru‰ovalo.
Pozoroval jsem zvûﬁ, lovil ji, poznával du‰e dﬁevorubcÛ, Ïensk˘ch z pasek ãi drsn˘ch formanÛ. Lesní
spoleãenství se stalo mou pﬁíjemnou aurou, povoláním a cel˘m Ïivotem. Nic v˘jimeãného, kaÏd˘ máme to své. ·lapu zelen˘m královstvím, vstﬁebávám záÏitky a pﬁekvapení, hlavou mi jdou v‰elijaké my‰lenky. Pﬁíjemné i ménû pﬁíjemné. Hovoﬁím
s lesem za melancholického ‰umu smrkov˘ch vûtví.
Chválím hory, leccos vyslechnu od ‰tûbetajících ptákÛ a hmyzu, pozoruji hbitost pstruhÛ v tÛních. Patﬁím pﬁírodû a úvaha, zrozená v prÛzraãném vzduchu, zamûstnává hlavu utrmáceného pracanta,
a inspiruje k pﬁem˘‰lení. A je lhostejné, jestli mû dostihne, kdyÏ sedím na posedu, nebo pﬁi pochÛzce.
V‰ude rozdává ze svého moudrá, vzne‰ená Pﬁíroda
tûm, kteﬁí umí pﬁijmout vzácn˘ dar.
...ti, kteﬁí pﬁírodu upﬁímnû milují, nemohou b˘t
‰patní lidé. Správn˘ lesák a myslivec je teprve ten,
kdo z lesa ãerpá poznání a vyuÏívá ho, aby pomohl
jin˘m. Pﬁíroda je moudrá a velmi prozíravá uãitelka,
ale musíme ji ctít a obûtavû chránit. Jinak budeme
ztraceni..., napsal kdysi jeden milovník pﬁírody. Teì,
kdyÏ mou bílou hlavu políbil dvaa‰edesát˘ kﬁíÏek,
chci i já se vyznat z lásky k lesu. Nebyl jen mou obÏivou, mûl jsem ho a mám opravdu rád. Je mou Ïivou vodou, chlebem a solí, léãitelkou i zpovûdnicí.
Je chrámem a kráskou m˘ch snÛ, je náboÏenstvím
bezboÏného. Kdyby se u mne cokoliv zmûnilo, zÛstane to tak.
Nelehko se pﬁepisují ﬁádky v knize vlastního osudu. Jsem pln˘ obav, abych neobratn˘m pﬁirovnáním
hory neurazil a kostrbat˘m rukopisem zpovûdníka
vyjádﬁil v‰echno, z ãeho se chci vyznat. Je to srdeãní
záleÏitost, proto peãlivû vybírám z proÏitého Ïivota.
Pokou‰ím se slovy popsat barvy barev, jimiÏ hory záﬁí kaÏdou vteﬁinou. AlespoÀ letmo chci pohladit nepolapitelnou pûnu ledov˘ch vod kﬁi‰Èálov˘ch potokÛ. Pﬁeji si, aby popsané stránky d˘chaly pryskyﬁicí
stejnû, jako historie ukrytá v pachu prastar˘ch loveck˘ch chat, prkem jelenÛ na podzimních pasekách,
vÛní hub v hou‰tí za horkého léta, spálen˘m stﬁeln˘m prachem po v˘stﬁelu.
Musím se pﬁiznat ke své lásce ke zvûﬁi a lovectví,
hluboce se poklonit pasekám, Ïlut˘m starãkem, pohrozit bouﬁce, zbyteãnû ﬁvoucí mezi skalami, vzdát
hold laskav˘m zákoutím, tich˘m lesním louãkám,
celému polesí Bíl˘ Potok, protkanému nádhern˘mi
vodami. A nemohu zapomenout ani na horaly. Spo-

Otevírací doba zámku
leden–bﬁezen (listopad a prosinec): úter˘–sobota, 8.00–15.00
kvûten, ãerven a záﬁí: úter˘–nedûle, 8.30–16.00, pondûlí zavﬁeno
ãervenec a srpen: pondûlí–nedûle 9.00–17.30
duben a ﬁíjen: úter˘–nedûle 8.30–15.00, pondûlí zavﬁeno
A k t u á l n í i n f o r m a c e : www.msa.sk
Jarmila Chovancová: Louky pod Chlumem
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krát moje úÏasná 7 x 64 vystﬁelila, nespoãítám. Dala
hodnû ran, b˘val jsem náruÏiv˘ lovec. SlouÏila spolehlivû, stejnû jako náboje se stﬁelou o váze 11,2 gramÛ. Byla super zbraní i na stokilové jeleny a kupodivu, pﬁi dobrém zamíﬁení, nerozbíjela ani srnãí kusy.
Byl jsem s ní nad-míru spokojen a pﬁesto jsem ji dal
z ruky. Lovecká vá‰eÀ pominula a lovit zvûﬁ uÏ ne-

lu v kopcích jsme hospodaﬁili, Ïivili se, hádali nebo
smáli.
Odháním louãení, jenÏe ãas nezastavím. OdpusÈte,
prosím, lesníkovi, co zkou‰í svûﬁit papíru celou va‰i
nepﬁebernou krásu, Jeseníky, hory na‰e vzne‰ené.
Vím, Ïe to vûrnû nedokáÏi, leã vyznání moje je
nadev‰e upﬁímné.
Ota Bouzek

