Lovecká brokovnice

LOVECKÉ ZBRANĚ

Své první nástroje člověk používal jako zbraně k lovu. Lovecká zbraň tedy byla, je
a patrně i bude důležitou součástí našich životů. Přestože dnešní doba dává zbraním i jiná
upotřebení, ty lovecké v sobě stále mají jistý kousek historie a svým způsobem i prastaré
poetické duše člověka lovce.

Zbraně v historii
Člověk se lovu věnuje od dob svých pravěkých předků a jak v běhu času zlepšoval lovecké techniky, zdokonaloval i svou
loveckou zbraň. Od kamenů, kostí a kyjů,
přechází k účinnějším oštěpům, prakům,
lukům a kuším.
Opravdový zlom potom přichází s objevením střelného prachu a s nástupem palných zbraní, jejichž účinnost a dosah dodávají člověku a lovci zcela nové možnosti.

Lovecké zbraně dělíme na chladné, střelné a palné. Chladné zbraně jsou všechny typy nožů, lovecký tesák, oštěp, zavazák a například kančí meč. Střelné zbraně ještě rozlišujeme na mechanické a plynové. Mechanickou střelnou zbraní
je luk a kuše. Obě tyto zbraně jsou z doby minulé, ale lovecká lukostřelba v současné době zažívá jistou renezanci.
Plynové zbraně využívají k uvedení střely do pohybu stlačeného plynu (větrovky, plynovky, vzduchovky). Tyto zbraně
se u nás k lovu používat nesmějí. Palné zbraně uvádějí střelu do pohybu uvolněním chemické energie hořící výmetné
náplně (střelného prachu).
příklad střelných zbraní:

příklad palných zbraní:

Sportovní a cvičná střelba

Bezpečnost

Zodpovědný myslivec se věnuje pravidelnému tréninku a zdokonaluje
své střelecké dovednosti na střelnici.
Existuje také celá řada sportovních disciplín tzv. lovecké sportovní
střelby.
S brokovnicí se soutěží ve střelbě
na letící asfaltové terče, malorážkou
a kulovnicí se střílí na pevný i pohyblivý terč. V lovecké střelbě se pořádají různé soutěže, turnaje a také víceboje kombinující různé typy zbraní
i způsoby střelby. Sportovní střelba
je dokonce olympijskou disciplínou.

Při jakékoliv manipulaci se zbraní je
vždy na prvním místě bezpečnost.
Znalost a dodržování bezpečného
zacházení se zbraní jsou tím nejzákladnějším předpokladem pro získání
zbrojního průkazu, který opravňuje
držet, vlastnit a nosit loveckou zbraň.
Poranění způsobené střelnou zbraní
může být život ohrožující, a proto je
na místě neustálá maximální opatrnost a dokonalá znalost manipulace
se zbraní. Majitel musí také dbát na
dobrý technický stav a čistotu zbraně.
Ke zbrani patří zodpovědnost.
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Lovecké kulovnice mohou být
sklopné, opakovací nebo samonabíjecí automatické, jednohlavňové
nebo vícehlavňové. Hlaveň kulovnice
má oproti brokovnici vnitřní vývrt
šroubovitě drážkovaný. Působením
těchto drážek je střele v hlavni udělena rotace, a tím se zvýší její stabilizace a přesnost.
Ráže kulových zbraní bývá značena
dvěma čísly (např. 7x57), kdy první
číslo udává průměr střely a druhé
délku nábojnice v mm. Dalším způsobem je americké značení, které obsahuje číslo udávající řáži v palcích a název výrobce (např. .270 Winchester).
Velikost ráže volíme podle druhu
lovené zvěře a podle příslušných zákonných norem.
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Popis hlavních částí brokovnice:
1- pažba, 2 - pojistka, 3 - klička (páka) závěru, 4 - baskule,
5 - hlaveň (hlavňový svazek), 6 - muška, 7 - ústí, 8 - předpažbí, 9 - lučík, 10 - spoušť

Lovecká kulovnice

Základní rozdělení loveckých zbraní

příklad chladných zbraní:

Brokovnice jsou jednohlavňové nebo
vícehlavňové zbraně, jejichž vývrt je
hladký bez drážek. Dnešní běžné ráže
brokovnic jsou 12, 16 a 20. Toto číslo
uvádí kolik kulí daného průměru se
odlilo z jedné anglické libry olova.
Brokové náboje se vyrábějí s hromadnou nebo jednotnou střelou.
Hromadná střela představuje shluk
více broků. Jejich velikost potom volíme podle druhu lovené zvěře.
Tento typ střely používáme především k lovu drobné zvěře, pernaté
i srstnaté a k lovu malých šelem. Náboj s jednotnou střelou se smí používat pouze k lovu černé zvěře na společném lovu.
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Popis hlavních částí kulovnice:
1- pažba, 2 - pojistka, 3 - klika závěru, 4 - hledí, 5 - hlaveň, 6 - muška, 7 - ústí hlavně,
8 - zásobník, 9 - lučík, 10 - spoušť

Kombinované zbraně

Optická mířidla a speciální doplňky

V myslivecké praxi se používají i tzv.
zbraně kombinované. Hovoříme
o zbraních, jejichž vícehlavňový svazek obsahuje jak brokovou, tak kulovou hlaveň. Podle jejich postavení
a případně i podle počtu hlavní potom můžeme mít obojetnici, kozlici,
troják, dvojákový troják, trojče, trojáček, čtyřče.

Optická mířidla se upevňují na zbraň
a slouží k usnadnění a ke zvýšení bezpečnosti a přesnosti střelby. V myslivecké praxi používáme záměrný dalekohled (puškohled) a kolimátor.
Dalšími doplňky mohou být noktovizory (noční vidění) a termovize, pro
které je však nutné respektovat příslušné zákonné předpisy.
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Otestuj si znalosti o loveckých zbraních
Zvládneš vyluštit tajenku?

1. Kolik hlavní má kulová kozlice?

Při společných lovech platí myslivecká zásada: "První kule, ..." Chybějící část najdete v tajence.
1. Střela luku.
2. Kombinovaná zbraň s brokovou
a kulovou hlavní.
3. Vyjímatelná schránka na náboje.
4. Věda zkoumající dráhu střely.
5. Dlouhý lovecký nůž.
6. Muška a hledí.
7. Místo pro sportovní střelbu.
8. Ochranný rámeček kolem spouště.
9. Dřevěná část kulovnice.
10. Cíl zásahu při cvičné střelbě.
11. Zaměřovací dalekohled.
12. Lovecká zbraň s hladkým vývrtem.
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Řešení:

8.

... POSLEDNÍ BROK

1.

... kontrolní otázky:

1. šíp
2. kulobrok
3. zásobník
4. balistika
5. tesák
6. mířidla
7. střelnice
8. lučík
9. pažba
10. terč
11. puškohled
12. brokovnice
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Pojmenuj lovecké zbraně na obrázcích:

2. K čemu používáme jednotnou střelu do brokovnice?
3. Jakou funkci má na zbrani pojistka?
4. Jakým způsobem myslivci nosí loveckou zbraň?

6. Jakou zbraň a střelivo použijeme na lov kachny divoké?
7. Myslivecká vzdálenost pro lov zajíce polního je kolem:
A) 200 m, B) 5 m, C) 40 m
8. Jakou zvěř NElovíme kulovnicí?

1.
2.

Znáte střeleckou soutěž Fomei CUP? Jedná se o sérii střeleckých závodů pro mládež, jejichž cílem je zpropagovat
střelectví a myslivost u mládeže.
Každý závod je vyhlašován a oceňován jako samostatná soutěž. Výsledky jednotlivých účastníků se sčítají
v celkové pořadí sezony.
Vítězové jsou odměněni věcnými cenami. Vítěz celé sezony získá materiální podporu pro další sezonu.

• Pravidla bezpečného zacházení a střelby

řešení: 1 - kulovnice opakovací, 2 - kulobroková kozlice, 3 - lovecký tesák, 4 - brokovnice - dvojka
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Pod dohledem vedoucího si ukažte bezpečnou manipulaci se zbraní a společně trénujte
střelbu ze vzduchovky. I vzduchovku lze osadit optickým dalekohledem a získávat
tak dobré základy a návyky pro loveckou střelbu.

• Zásadu první kule a poslední brok.
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Tipy na praktický úkol:

• Co je ráž střelné zbraně.

3

3.

na společném lovu
zajistit zbraň proti samovolnému
(nechtěnému) spuštění
na levém rameni, vybitou,
brokovnici zlomenou, kulovnici
s otevřeným závěrem
zbrojní průkaz
brokovnici s hromadnou střelou
C -–asi 40 m (velikost broku x10)
zvěř drobnou
asfaltový terč pro brokovou
střelbu

9. K čemu slouží předmět na obrázku?

• Co je balistika.

2

1. dvě
2. k lovu černé zvěře

5. Jaký doklad opravňuje vlastnit, držet a nosit loveckou zbraň?

Vysvětlete si...

1

?

Nápověda:

s loveckou zbraní.
• Jak postupovat v případě úrazu.

Bronzový odznak z tohoto předmětu získá adept, který
zná základní rozdělení loveckých zbraní, pozná běžně
používané typy zbraní, dokáže pojmenovat hlavní části
zbraně a zná zásady bezpečného zacházení a střelby
s loveckou zbraní.
Tyto pracovní listy a další
materiály k projektu mAm můžete
najít, stáhnout a vytisknout na
internetových stránkách časopisu

www.myslivost.cz/mam
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