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Lov se
mé disciplíně
Martin Ježek

podobá

Reprezentant ČR ve sportovní
střelbě Dušan Mandát se Lovci
svěřil, že si první vzduchovku
zakoupil tajně jako kluk, ale také
nám vyprávěl o svém vztahu k
lovu a lesu. A prozradil nám, co
je pro dobrého střelce a přesnou
střelbu nejdůležitější

| ? | Jak jste se vlastně dostal ke střílení a sportovní
střelbě?
U mě to vzniklo tak nějak samo sebou, když jsem si
snad jako každý kluk hrával na vojáky a spolu s kamarády vyráběl v garážích otců a dědů vše, co bylo pro
tehdejší život „kluka za domem“ nezbytné. Takže tajné
zakoupení vzduchovky Slavia 631 starším kamarádem
bylo jen nutným vyústěním klukovských tužeb. Rodiče
se tuto malou lest pochopitelně dozvěděli až o mnoho
měsíců později, ale od té doby byla „slávka“ nedílným
členem domácnosti.
Ke sportovní střelbě podle pravidel HFT (Hunter Field
Target) jsem přešel přibližně v roce 2012 a od té doby se jí
aktivně věnuji. Střelbě jako celku se pochopitelně věnuji
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Pravidla zakazují korekci
puškohledu nebo zbraně, nezbývá než se

spolehnout na sebe
| ? | Má HFT výhody, které byste zdůraznil?
Mimo jiné také to, že pro tuto disciplínu nemusí být
střelnice. Dá se provozovat všude tam, kde to zákon
dovoluje a je zaručena bezpečnost střelců a lidí okolo
a kde s tím souhlasí vlastníci konkrétních pozemků.
V HFT se konají soutěže na všech stupních, včetně
mistrovství světa a Evropy. Světová organizace WHFTO
pro tuto střeleckou disciplínu vzduchových zbraní
sdružuje všechny jednotlivé střelecké národní kluby
HFT po celém světě. V ČR je národní organizací asociace CAFTA, která zastupuje jednotlivé kluby HFT na
území ČR.

VLASTNÍ VZDUCHOVÁ PUŠKA
| ? | Čím střílíte na závodech a jak jste s vybavením spokojen, co vám umožňuje?
Dlouhodobě střílím se skvělou puškou Walther LG 300
XT, kterou mám osazenu puškohledem March Deon
1–10×24. Jde o vzduchovou pušku – větrovku, která se
již nevyrábí, nahradila ji modernější verze LG 400. Ale
pro potřeby naší střelecké disciplíny vyhovuje podle
mého názoru nejlépe. Navíc na ní mám nastříkaný
airbrush znázorňující úder blesku od umělce, který
airbrush kresby dělá pro takové značky jako Harley &
Davidson. Copak bych takovou osobitou pušku mohl
vyměnit za jinou?
| ? | Existuje nějaký sen, který byste si chtěl splnit?
Pokud jde o střelbu ze vzduchové pušky, Walther
LG300 XT mi po sportovní stránce vyhovuje naprosto
dokonale. Sny zde tedy nemám. Živím se ale výrobou
příslušenství pro sportovní střelce a lovce, takže mým

Dušan mandát
Lovec, myslivec a reprezentant ČR ve sportovní střelbě
ze vzduchové pušky pochází z malého, romantického
podkrkonošského městečka Žacléř, ale již skoro 30 let
žije v Praze. Za své současné největší střelecké úspěchy považuje individuální 1. místo v Cambridge (přípravný
závod před Mistrovstvím světa 2014), 1. místo na Mistrovství ČR 2016, 2. místo na Mistrovství světa 2017, týmové
2. místo na Mistrovství světa 2019, 1. místo na Mistrovství
Evropy 2017 a individuální 1. místo v Česko-polském
poháru 2016. „Můj střelecký koníček se po nějakém
čase přetavil do práce, takže jsme spolu s přáteli střelci
založili dvě ryze české značky, kterými jsou Air Chrony
a Tactical Evo (více na www.air-chrony.com a www.
tactical-evo.com), a vyrábíme příslušenství pro střelce od
balistických chronografů přes stavitelné botky a lícnice
až po profesionální střelecké bipody (nožičky). Když
aktivně střílíte, víte, jaké pomůcky k tomu potřebujete,
a kdo jiný je může vyrobit lépe než tým lidí, který ví, co
střelci potřebují, protože jsou sami aktivními střelci. Dá
se tedy říct, že naše produkty jsou od střelců pro střelce.
Tím se živím.“

FOTO: Martina Buriánová, Radek Novák

i v jiných odvětvích. Velmi mě baví střelba odstřelovací puškou Sig Sauer SSG 3000 Patrol na dlouhé vzdálenosti nebo
tolik oblíbený LOS, který střílím s malou pistolí Glock 43.
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snem je výroba naší vlastní sportovní vzduchové pušky, která
by v sobě nesla naše zkušenosti
a byla určena pro outdoorové používání. Nesmí jí vadit
tvrdé provozní podmínky a musí
zůstat dokonale přesná. Naše
závody se totiž neruší, střílí se za
jakéhokoliv počasí. A to vše musí
puška stoprocentně zvládnout.
Tolik můj sen, který si snad již
brzy splním. Pracujeme na tom.

U sportovní
střelby se dobrá
fyzička hodí

| ? | Co je důležité pro úspěch ve
sportovní střelbě?
Určitě je důležitý pravidelný
trénink, a to nejen střelby jako
takové, ale také trénink odhadu
vzdálenosti, odhadu síly a směru
větru a jejich vliv na dráhu letu
střely. A protože v HFT pravidla

zakazují jakoukoliv korekci puškohledu nebo zbraně
v průběhu závodu, nezbývá než se spolehnout na své
smysly a zkušenost. Musíte přesně odhadnout vzdálenost cíle, provést korekci na snos větru, případně
vyhodnotit další vlivy – a teprve pak vystřelit.
| ? | Co vás naopak fyzicky nebo psychicky v závodech
hendikepuje?
Jak už jsem naznačil, závody se prakticky nikdy neruší
kvůli počasí a mnohdy (především ty mezinárodní) trvají i několik hodin, takže například pohyb na přímém
slunci nebo naopak za deště a větru či v zimě dokáže
pěkně pocuchat nervy a zamávat s psychikou. V takové
situaci pak stačí jedna nepovedená rána a už se to na
sebe vše nabaluje… Pak je dobré se na okamžik zastavit
a vyhodnotit, že střelu, která opustila ústí hlavně, již
nelze vzít zpět. Je potřeba jít dál a já vždy a za každých
okolností beru každou jednotlivou novou ránu jako
pomyslný počátek nového závodu. Závod prostě končí
poslední ránou, a to mi pomáhá jít dál bez negativního
vlivu na psychiku.

Trpělivost, znalost prostředí a vybavení

jsou při lovu tím
hlavním
JSEM TAKY MYSLIVEC
| ? | Jste reprezentantem ve sportovní střelbě ze vzduchové pušky, ale věnujete se také lovu, myslivosti, je to tak?
Ano, ve volném čase se věnuji myslivosti a velmi rád
chodím do lesa načerpat energii pro běžný pracovní
den. Každý myslivec se mnou snad bude souhlasit, že
les a příroda obecně tak nějak nabíjejí baterky. Nebo
alespoň u mě to takto bezvadně funguje. Les je prostě
skvělý!
| ? | Jak často se lovu, potažmo myslivosti věnujete?
Do lesa se snažím chodit alespoň jedenkrát týdně, ale
bohužel týden má pouhých sedm dní, a tak se to bohužel ne vždy daří.
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Vzduchovka Walther
LG300 XT Dušanovi
Mandátovi po sportovní
stránce naprosto vyhovuje

| ? | Můžete se pochlubit vybavením a prozradit, co lovíte
nejraději?
Zde jsem patriot a nejraději používám CZ 557 Ranger
v ráži .308, která mi vyhovuje. Je lehká, přesná a spolu
s puškohledem (případně nočním viděním Pulsar) je
pro mě optimální. A samozřejmě jsem si ji nezapomněl
osadit námi vyráběnou lícnicí, která pohodlně kompenzuje výšku montáže a usnadňuje zásah.

DŮLEŽITÁ TRPĚLIVOST
| ? | Které vlastnosti jsou při lovu důležité?
Nevím, jestli se jedná o vlastnosti v tom pravém slova
smyslu, ale myslím, že má střelecká disciplína HFT je
lovu hodně podobná. Osobně si tedy myslím, že trpělivost, znalost prostředí a vlastního vybavení jsou těmi
hlavními parametry, které jsou při lovu důležité. Pak si
také myslím a sám to velmi často praktikuji, že výstřel
nemusí padnout za každou cenu, ale to asi souvisí s už
zmíněnou trpělivostí.
| ? | Co lovce nejvíce znevýhodňuje?
Myslím si, že jsou to smysly a chování, které si s sebou
člověk jako tvor nese. Zvěř lépe cítí, často lépe vidí než
člověk. A asi nejdůležitějším faktorem je skutečnost,
že je zvyklá každodenně bojovat o svou existenci. Zvěř

se také učí a mění své chování s ohledem na působení
a činnosti člověka v přírodě.
| ? | Máte nějaký svůj vysněný úlovek nebo destinaci, kde
byste chtěl lovit?
Žádný konkrétní vysněný úlovek, po kterém bezmezně toužím, nemám. Rád bych měl někdy možnost
ulovit nějakého parádního muflona, ale pokud se mi
to nepoštěstí, svět se nezhroutí a já také ne. A pokud
jde o destinaci, doposud jsem si vystačil s nádhernou
českou krajinou, takže zatím nemám potřebu cokoliv
měnit. Revírem mého srdce je oblast kolem Jeseníku,
kterou velmi rád navštěvuji.
| ? | Co si myslíte, že nejvíce chybí českým lovcům a myslivcům? Co by jim nejvíce pomohlo?
Toto je velmi citlivá otázka a já si nemyslím, že jsem tím
povolaným, kdo by na ni měl nějak seriózně odpovídat.
Za sebe tedy můžu říct jedině to, že již nějakou dobu
sleduji nesoulad mezi potřebami myslivců, majiteli pozemků, lesů atd. Každá ze stran má své zájmy a nesoulad
těchto zájmů budí emoce, které v konečném důsledku
neprospívají nikomu. Vždy se snažím ve svém životě najít
kompromis a jsem přesvědčen, že nikdy nikdo nemůže
vyhrát 10:0 a že i výhra 10:6 je výhrou a možná i skvělým
kompromisem. Všem bych tedy přál umění kompromisu.
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Výstřel nemusí padnout
za každou cenu, říká Dušan Mandát

Střelba, to je koncentrace a vyrovnání
se s nepříznivými faktory

DISCIPLÍNA BEZ DISPOZIC
| ? | Co vám jako sportovnímu střelci nejvíc chybí?
Když se nad tou otázkou zamýšlím, tak vlastně ani nic
zásadního. Naštěstí zatím žijeme v zemi, kde je právo
na zbraň respektováno a pevně se snažím věřit, že
tomu i přes veškeré snahy zvenčí bude i nadále. V tomto ohledu jsem velmi rád, že jsou zde organizace a jejich
aktivity, které za práva střelců bojují.
Dalším pro mě důležitým parametrem je možnost
pojištění střelce. Možnost takového pojištění tady donedávna citelně chyběla. Přece jen vždy se může něco
stát, i když si myslím, že střelci obecně jsou velmi zodpovědnou skupinou obyvatel. Specializované pojištění
střelců, které je spojeno s pojištěním právní ochrany, je
podle mě skvělým tahem pojišťovny Halali a nás střelce
opravdu skvěle kryje pro případy, kdy život rozdá karty
jinak, než bychom si představovali.
| ? | Jaké člověk musí mít dispozice k tomu, aby mohl
takový sport dělat? Kde jste je získal vy?
Naše střelecká disciplína naštěstí nevyžaduje žádné
velké dispozice. Stačí si za pár tisíc zakoupit nějakou
vzduchovku a vyrazit do nejbližšího klubu, kterých je
po celé České republice požehnaně (najdete je na www.
cafta.cz – pozn. red.). A nemusíte hned závodit, můžete
si jen tak zastřílet a přátelsky popovídat se stejně
spřízněnými lidmi. HFT je určeno pro všechny věkové
skupiny od dětí po dědečky. Není výjimkou, že si přije-

dou zastřílet i hendikepovaní kamarádi, jako jsou třeba
vozíčkáři. A pokud je terén obtížnější, vždy se najde
řešení. O víkendovém setkávání celých rodin v přírodě
a na čerstvém vzduchu pak ani nemluvím. Je tam vždy
báječná atmosféra a účastníci si skvěle odpočinou od
starostí všedních dnů. Pořádaných závodů nebo setkání
není v HFT málo. Prakticky každý víkend včetně zimních měsíců nějaký je.
| ? | Musíte být jako střelec v dobré kondici? Jak si ji
udržujete?
Pokud střelbu HFT berete vážně a máte třeba ambice být
členem reprezentačního týmu nebo jezdit na velká mezinárodní klání typu mistrovství světa nebo Evropy, je potřeba pro to něco udělat. Střelba je o koncentraci a současně o umění vyrovnat se s nepříznivými faktory, jako
je třeba minutí cíle, nebo extrémními podmínkami – vítr,
déšť apod. Pokud jde o střelbu, trénuji především povinné polohy, kterými je střelba vestoje a vkleče, ale velmi
často také trénuji odhad vzdálenosti, síly a směru větru,
které jsou pro střelbu klíčové. Po fyzické stránce se každý střelec připravuje individuálně, já preferuji cyklistiku,
běh a mírné posilování, protože ta puška přece jen něco
váží a nechcete se při míření klepat. Dost času pak věnuji
přípravě se zaměřením na vnitřní klid a koncentraci, kdy
si kladu za cíl, aby mě nepovedená rána neprovázela dál.
Nicméně pokud tyto ambice nemáte, jedná se o sport,
který se dá provozovat na stoprocentní hobby úrovni
a užijete si u něj spousta srandy.
| ? | Je důležitý věk?
Není, a to je to, co je na střelbě moc fajn. Vždy mě potěší, když „přestřílím“ nebo chcete-li porazím mnohem
mladší kluky, kteří jsou v perfektní kondici.
| ? | Co je váš vysněný sportovní triumf?
Stále mi chybí meta spočívající v titulu Mistra světa,
který mi zatím pokaždé proklouzl těsně mezi prsty. Ale
jak říkám „závod končí poslední ranou“, takže budu
bojovat co to půjde, aby i ten můj závod jednou přišel
a skončil vítěznou poslední ranou.
| ? | Jaké jsou podle vás perspektivy vašeho sportu?
S ohledem na to, že HFT je střelecký sport na čerstvém
vzduchu, který není svázán velkými nároky na vybavení, nebojím se o jeho budoucnost. Členská základna
se naštěstí rok od roku zvětšuje, a to i v celosvětovém
měřítku. Myslím, že je to způsobeno i tím, že se jedná
o dostupný nestatický sport a mohou se při něm
scházet generace. Není neobvyklé, že na setkání nebo
závody přijíždějí celé rodiny. m
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