
Vážený zákazníci, 

Jsme potěšeni, že Vám můžeme nabídnout široké spektrum toho nejlepšího z oblasti zbraní, optiky, elektroniky, 
přebíjení střeliva, sportovní střelby a lovectví.  
Oslovujeme Vás z Domažlicka, kraje Chodů. 
     Já i moje manželka jsme aktivní sportovní střelci ASOCIACE PRAKTICKÉ STŘELBY ČR (IPSC). Oba se 
pravidelně zúčastňujeme jako reprezentanti ČR střeleckých soutěží doma i v zahraničí, včetně úrovně Evropské 
ligy, Mistrovství Evropy a světa. Střelecký sport a především nadšená a družná parta velké rodiny střelců z celého 
světa kolem IPSC (International Practical Shooting Confederation) nám pomáhá přesně pochopit, jaké 
potřeby jsou požadovány a kde pro Vás můžeme zabezpečit právě to nejlepší, co je v oblasti zbraní kdekoli na 
světě nabízeno. Intenzivně provozovaný střelecký sport, spolu s neustálým zájmem o další rozvoj naší společné 
firmy, nás nijak neomezuje v aktivním provozování myslivosti a střelby loveckých brokových disciplín, včetně 
precizní střelby na velké dálky - BENCH REST.  
     Libuše MARTÍNKOVÁ je Mistryní České republiky v divizi OPEN - (v roce 2000). 
     Ing. Václav MARTÍNEK je několikanásobným vícemistrem republiky ve střelbě, Mistrem České republiky v divizi 
MODIFIED (v letech 2001, 2003 a 2004), Mistrem Evropy – pistole (2004) a reprezentantem APS ČR ve střelbě 
(od roku 1994 byl nominován na všechna Mistrovství Evropy a světa). V roce 1995 získal bronzovou medaili za 
celkové umístění v prestižním závodě třech zbraních (puška, brokovnice a pistole) na VVP Boletice za Mattem 
Burketem z USA a Raine Peltokoskim z Finska. Na Mistrovství světa 2005 v jihoamerickém Ecuadoru získal 
stříbrnou medaili v divizi Modified, kategorie senior. V brokových zbraních je vítězem okresního přeboru Domažlice 
2005 na automatickém trapu nástřelem 24 a 23  z 50-ti terčů a vítězem okresního přeboru 2005 na loveckém 
trapu nástřelem 14 a 15 z 30-ti terčů . V roce 2006 na Mistrovství Evropy v řecké Kavale získal titul Mistra Evropy 
v divizi standard – brokovnice. 
     Pro mne osobně nabízí práce v naší společné firmě další možnost realizace vědomostí a praktických 
dovedností získaných vyučením, absolvováním střední vojenské školy v oboru a brněnské vojenské akademie v 
oboru hlavňových zbraní, katedra 202 a dalších škol a kurzů, které jsem v průběhu let absolvoval. Jedná se o 
zúročení více než třicetileté praxe v oboru zbraní a speciální techniky u armády, ministerstva vnitra a v civilní 
praxi. 
     Vlastníme koncese a oprávnění k provozování následujících činností: 
* Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení 
zbraní.  
* Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení 
střeliva. 
* Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. 
* Provozování střelnic  
* Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní. 
* Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 
* Oprávnění Státního pyrotechnika  
* Oprávnění k ničení a znehodnocování zbraní a střeliva a výrobě jejich řezů. 
     Na našich stránkách najdete velký sortiment všeho potřebného, co nějak souvisí se střeleckým sportem, 
myslivostí a vůbec s podobně aktivním prožíváním volného času. Našim stálým zákazníkům je rovněž k dispozici 
naše firemní střelnice se dvěma oddělenými střelišti (střelnicemi) na 50 a 25m. Ta je plně vybavena pro střelbu 
podle pravidel IPSC a COMBAT, krátkými i dlouhými zbraněmi. Na střelnici jsou k dispozici profesionální měřící 
přístroje pro měření rychlostí střel a veškeré pomůcky a příslušenství pro nastřelování a měření rozptylu zbraní. 
     Spotřeba střeliva se u aktivního střelce v disciplínách IPSC počítá na desítky tisíc kusů ročně. To však, spolu s 
požadavky na jeho vysokou kvalitu, nelze v žádném případě zajistit bez přebíjení. Byli jsme první, kdo začal v ČR 
přebíjet střelivo a obchodovat s potřebami pro přebíjení střeliva. V této oblasti proto máme stále tradičně největší 
výběr přebíjecích strojů a komponent pro přebíjení a veškerých novinek, které se kde ve světě na trhu objeví. 
Například, jakmile je někde vyvinut nový druh střel, provádíme co nejdříve jejich dovoz a testování. Od vzniku 
naší firmy jsme v problematice přebíjení proškolili mnoho střelců a zavedli, nebo pomáhali zavést, profesionální 
výrobu střeliva několika dnes již známých firem. První jsme také v ČR začali s výrobou „olověných“ střel 
gravitačním litím na vysoce výkonných revolverových automatech HENSLEY & GIBBS. V této oblasti se 
specializujeme na přesně odladěné střelivo a střelivo nestandardních ráží. 
     Mimo výrobků již známé domácí produkce jsme pro Vás připravili zbraně těch nejlepších světových výrobců, 
včetně opravdu širokého výběru dílů pro jejich ladění, úpravy a opravy. Nechybí ani nářadí pro puškaře. Naše 
firma provozuje spolu s vyučenými mladými lidmi tradiční puškařské řemeslo. Již několik let stavíme vynikající 
krátké a dlouhé zbraně z těch nejlepších materiálů, jaké se v oboru zbraní ve světě nacházejí - přesně podle přání 
zákazníka. K těmto zbraním dodáváme i tu nejkvalitnější optiku. Provádíme výměny hlavní dlouhých i krátkých 
zbraní a jsme schopni dodat hlavně všech předních světových výrobců. 
Postupně zahajujeme maloseriovou výrobu některých krátkých a dlouhých zbraní s důrazem na špičkovou kvalitu. 
     Nabízíme široký výběr optických pozorovacích a zaměřovacích přístrojů, včetně posledních novinek. V naší 
nabídce jsou také myslivecké a sportovní oděvy a obuv, baterky, kompasy, výškoměry, dálkoměry, přístroje 
satelitní navigace GPS, noční pozorovací přístroje, vysílačky a vysoce výkonné ruční (až 10 mil. Cd) a puškové 
světlomety. Špičkové zbraně vyžadují špičková pouzdra. Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnou to nejlepší, co je k 



dispozici na světovém trhu. Nezapomněli jsme ani na ochranné pomůcky při střelbě, elektronické přístroje pro 
měření času střelby a rychlosti střel a také různé vaky, tašky a vybavení střelnic. 
     Náš ceník ve firemním PC obsahuje zboží mnoha desítek firem a tisíce položek zboží. Přenášíme jej průběžně 
na naše stránky a provádíme často nutné aktualizace. Navštěvujte proto naše stránky pravidelně. Budete si tak 
moci listovat ve stále nových podrobnostech o nabízeném zboží a ve stále se rozšiřující nabídce. 
     Většinu zboží dodáváme také velkoobchodně. 
Ing. Václav Martínek a Libuše Martínková 


