
STRUČNÝ POPIS BROKOVÝCH DISCIPLÍN PARCOURU A  VV 

 

Lovecký parcour - "golf" mezi střeleckými disciplínami. Lovecký parcour je střelecká 
disciplína s tradicí delší než 50 let. Kolébkou tohoto sportu je Anglie a dnes patří mezi 
velmi populární střelecké sporty na celém světě. Lovecký parcour je sice střelba na 
asfaltové terče, ale probíhá vždy ve volné přírodě. Svým stylem je tato disciplína velmi 
blízká lovu - různé druhy terčů nejen svými názvy imitují chování a pohyb lovné zvěře při 
samotném lovu. A tak závodníci střílí na terč zajíc, kachna, na vysoké terče imitující lov 
na husy a mnohé další. Při závodě střelci rozdělení do skupin po šesti a procházejí různá 
střelecká stanoviště. Tímto stylem je tedy lovecký parcour opravdu velmi blízký golfu.. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compak parcour - Nově rozvíjející se sportovní disciplína vychází z Loveckého parcouru. 
Svým stylem je tato disciplína opět velmi blízká lovu, různorodost drah a typů terčů či 
jejich letů je atraktivní nejen pro střelce, ale také pro diváky. Základní vlastností této 
střelby je rozmístění zpravidla pěti vrhaček na každém střelišti, a to nejen klasických ale 
také vrhaček speciálních (zajíc, kachna, vertikála, aj.). Střelba se provádí odlišným 
způsobem jako u LP, i když na střeliště nastoupí rovněž šest střelců.  

Každý střelec, jakmile na něj přijde řada, střílí dle střeleckého menu tři samostatné terče 
a jeden dvojterč, buď současný nebo na zavolanou. Po odstřílení svého "menu" se 
posouvá na další z pěti stanovišť. Celkem každý střelec střílí na 25 terčů, což tvoří jednu 
položku. Zpravidla se závod skládá ze čtyř položek (tj. 100 terčů) a každá položka se 
střílí na jiném střelišti. Vrhačky jsou většinou umístěny na mobilních podvozcích, čímž lze 
snadno obměňovat jejich umístění. Použití vertikál (terče letící kolmo vzhůru), zajíců 
(terče letící či běžící při zemi), terčů mini (o průměru jen 6 cm) ale i různých drah a 
doletů dělá tuto střelbu velmi zábavnou.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vysoká věž - Disciplína brokové střelby, 
která se nestřílí zpravidla jako samostatný 
závod, střílí se spíše jako jedna z disciplín 
vícebojů.  

VV je velmi vhodným doplňkem Parcouru.   

Dvacet metrů vysoká věž, na jejímž konci 
na plošině je umístěna 1 nebo 2 vrhačky 
asfaltových terčů. Po zavolání střelce jsou 
vypouštěny jednotlivé terče nebo dvojterče.  

Střelci postupně přecházení po pěti 
stanovištích pod věží. Na terče se střílí 
zpravidla z 3 směrů - zezadu na vzdalující 
se cíl, z boku a zepředu na přilétající cíl. 

Vysoké věže se již v dnešní době staví 
většinou jako variabilní zařízení, kde se dá 
výška plošiny s vrhačkami posunovat a 
zajistit v libovolné výšce, což je velmi 
praktické a pro obsluhu vrhaček také  
výrazně bezpečnější.. 

Nastavení směru a doletu terčů je většinou  
specifikem každé střelnice. 

 


