
 

 
 

Střelnice v Uherském Ostrohu se opět po dvou letech stala dějištěm Mistrovství České 

republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. V rámci Českého střeleckého svazu se o 

jeho uspořádání úspěšně postarali členové SSK Uherský Ostroh. Letos střelci bojovali o 

jedenáct mistrovských titulů v pěti disciplínách z krátkých a šesti z dlouhých perkusních, 

křesadlových a doutnákových zbraní. 
 

 
 

Pořadatelé, funkcionáři a rozhodčí při slavnostním zahájení mistrovství 



První prázdninový víkend se stal svátkem všech předovkářů, kteří se sjeli do Uherského Ostrohu soutěžit o tituly 

mistrů republiky v „černoprachém střílení“. Na střelecká stanoviště se postavilo 69 střelců z 31 střeleckého klubu. 
Mezi nimi se zaskvěly pouze tři ženy, které se nebály konkurovat silnější části naší nejen střelecké populace. Jednu 

disciplínu stříleli pouze tři střelci, většina startovala ve dvou či třech z krátkých nebo dlouhých zbraní. Mnoho jich 

ale kombinovala pistolové i puškové disciplíny, dva střelci dokonce startovali v osmi, jeden v sedmi a řada v šesti 

disciplínách. Ve dvou dnech mistrovských klání bylo celkem 228 startů, z toho 138 z krátkých a 90 z dlouhých 
zbraní. 

 

 
 

Nastoupení závodníci 

 
Předpověď počasí sice strašila přeháňkami a bouřkami, ale jediná bouřka se snesla na střelnici jenom v pátek večer 

po přejímce zbraní. Soutěže tak probíhaly za krásného slunečného počasí, kdy teplota vzduchu překročila třicítku. 

Ideální teplota pro koupání a střelci se také koupali, jenže v potu ve svých střeleckých kabátech. 

Ustálený program soutěží započal v sobotu střelbou na dvacet pět metrů z perkusních revolverů ( Mariette), po 
nich přišly ke slovu perkusní pistole civilní (Kuchenreuter), pak perkusní pistole vojenské (Lorenz), křesadlové 

pistole (Cominazzo) a nakonec pistole doutnákové (Tanzutsu). Zároveň probíhala i první část startů na stometrové 

střelnici z perkusních civilních (Whitworth) a perkusních vojenských (Minie) pušek. Neděle pak patřila již jenom 

puškařům. Nejprve přišly ke slovu na padesát metrů ve stoje perkusní pušky civilní (Vetterli), pak perkusní pušky 
vojenské (Lebeda), křesadlové pušky (Pedersoli) a pušky doutnákové (Tanegashima). Současně proběhl i zbytek 

startů stometrových disciplín vleže.  

 

 
 

               Tojice z použitých zbraní 
 

Výzbroj našich střelců už se téměř ustálila a 

tak už se žádné zvláštnosti mezi zbraněmi 

neobjevují. Z převzatých revolverů bylo 26 
italských či německých replik Remingtonů, 

z nichž je jeden měl mosazný rám, a 15 Rogers 

& Spencerů. Mezi nimi se vyjímal pouze jeden 

revolver Whitney a jeden Colt. Z 56 civilních 
pistolí od Patriotů po Le Page již bylo 22 růz-

ných typů unterhammerů. Vojenské pistole, jež 

zastupovaly samé Lorenzky, oživila jen jedna 

belgická a jedna francouzská důstojnická pis-
tole. Mezi řadou replik civilních loveckých 

pušek se zaskvělo i devět terčovnic, z nichž 

čtyři byly unterhammer. Dvě terčovnice se 

objevily i mezi křesadlovými puškami. Vojen-
ské zastupovalo několik pušek soustavy Sprin-

gfield, Richmond, Enfield, ale také Mauser. 



Pro naše území typické pušky Lorenz zastupovaly tři myslivecké štucy, jeden pro zvláštní sbory a pěchotní puška 

s netypickým levostranným zámkem. Zbraně byly většinou repliky, ale našlo se mezi nimi i několik originálů.  
 

Celkem čtyřiačtyřicet střelců se postavilo 

v sobotu ráno na palebnou čáru 

s perkusními revolvery. Vítězství si za pět 
desítek a pět devítek odnesl Štěpán Kope-

ček z SSK „690“ s nastřílenými 95 body. 

Následoval ho Karel Langer z Krhanic 

s 94 body, třetí příčka patřila s 93 body 
Danielu Jáglovi z SSK Plzeň-střed. Stejný 

počet bodů   nastříleli také Jaroslav No-

vák z Kutné  Hory s  Josefem  Těsnohlíd-

kem z SSK Prachatice, měli ale o desítku 
méně. O tom, kdo z nich bude třetí a kdo 

čtvrtý rozhodl až necelý milimetrový 

rozdíl u měřené třetího nejhoršího zásahu. 

Dva předchozí měli naprosto stejné.                                            
       František Kadavý při přípravě 

 

Jako vždy bylo i letos bylo nejvíce startů v disciplíně Kuchenreuter, kde o titul mistra republiky bojovalo padesát 

čtyři střelců. Mistrovský titul za 95 bodů připadl Jiřímu Filipovskému z SSK MTS Bílina, druhý skončil Stanislav 
Hromada z Buchlovic s 94 a třetí s 93 body Radim Hladký střílející za SSK Elektrárna Hodonín. Stejný počet 

bodů, ale o desítku méně, měl i čtvrtý 

Milan Hulín z SSK Plzeň-střed. 

Pravděpodobně nejtěžší co se váhy a 
„neohrabanosti“ zbraní týká je střelby 

z vojenské perkusní pistole. Titul v této 

disciplíně si tentokrát vybojoval Pavel 

Dostál, střílející za místní SSK Uherský 
Ostroh, výkonem 91 bod. Druhé místo 

patřilo za 89 bodů Františku Kadavému 

z Mladé Boleslavi a třetí za 86 bodů 

Pavlu Macourkovi z Tábora. 
Jediný rekord tohoto mistrovství 

s hodnotou 97 bodů si připsal na konto 

vítěz v křesadlové pistoli Jaroslav Novák 

z Kutné Hory. Druhý byl s 90 body Mi-
roslav Halabrín z SSK Ostrava-

Vítkovice a třetí s 89 Ivan Kalina stříle-

jící za SSK Prachatice. 

 
                         Jaroslav Novák s křesadlovou pistolí                                    

 

 Vyrovnané výkony předvedli střelci z doutnákových pistolí. Mistrovský titul za 91 bod připadl Petru Králíčkovi 

z Krhanic, stejný výsledek, ale o desítku horší nástřel, odsunul na druhé místo Josefa Těsnohlídka a jenom o bod 
méně nastřílel třetí Jaroslav Novák.  



 

O výsledky se mezi jinými zajímal 

 i prezident ČSS Ing. Petr Baroch 

 
                        Odpočinek ve stínu stromů                                  Hlavní rozhodčí s předsedou hodnotící komise 

                            před další disciplínou                                                            při vizitaci na střelišti                  

 

Následky hospodářské krize jsou znát i ve střelectví, sponzorů ubývá nebo jim vysychají zdroje a tak se, na zdejší 
střelnici jindy bohatý kulturní doprovodný program pro účastníky, smrskl „jenom“ na sobotní taneční zábavu. Již 

od šesti hodin vyhrávala známá a oblíbená country skupina Vjetr z hor a protože „vjetr“ jako v pátek nezavál a 

bouřka se nekonala, hrálo, tančilo a zpívalo se pod širým nebem ještě dlouho po půlnoci. 

 
                                                                           

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                          

      Večerní zábava 



Puškaři začínali disciplínou Vetterli. Svou civilní perkusní pušku nejlépe ovládal Antonín Křivák střílející za SSK 

Elektrárna Hodonín, který zvítězil výkonem 98 bodů. Jen o jeden bod méně měl druhý Michal Zezula z Veselí nad 
Moravou. O třetím místě za 96 bodů rozhodlo opět měření vzdálenosti nejhorších zásahů. Lépe na tom byl Miro-

slav Malůš z domácího SSK Uherský Ostroh a tak na Milana Chalcaře z SSK Ostrava-Vítkovice zbyla jen brambo-

rová medaile. 

             Rozhodující měření s kontrolou 
 

 

S perkusní vojenskou puškou nástřelem 94 body zvítězil Pavel Balák z Hradce Králové, druhý byl Gustav Gráf 
s 91 bodem. Třetí místo připadlo za 89 bodů Jaroslavu Kulhánkovi ze Skalice u České Lípy, se stejným výsled-

kem, ale menším počtem desítek, skončili čtvrtý Antonín Křivák a pátý Pavel Svatoš ze Železnice. 

 

                   Rozhodující chvíle se blíží 
 

Doménou Gustava 

Gráfa se stala křesa-

dlová puška, ve které 
zvítězil nástřelem 93 

body. O jeden bod 

méně nastřílel druhý 

Pavel Dostál a třetí 
příčku obsadil s 91 

bodem Vojtěch Jílek   

z Klatov. 

 
    Pavel Balák                                                                       

  

       Gustav Gráf 

 
 

Vojtěch Jílek 



S doutnákovou puškou se vesto-

je nestřílí na pistolový terč 50/20 
jako u ostatních disciplín, ale na 

terč 80/40, kde desítka má prů-

měr 80 mm. Pavel Balák, které-

mu předchozí disciplína vyslo-
veně nešla a viditelně  se po 

ukončení střelby vztekal, se 

dokázal srovnat a výkonem 96 

bodů s přehledem zvítězil. Dru-
hé místo obsadil Gustav Gráf a 

třetí se stejným výsledkem 93 

bodů, leč s menším počtem 

desítek, skončil Miroslav Malůš.                            Balákova doutnákovka - její chvíle přichází                       
                                                     

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

      Pavel Balák a jeho terč 

 
Obě stometrové disciplíny pak již s přehledem opanoval Pavel Balák. 

S civilní puškou zvítězil s 90 body, sekundovali mu Vojtěch Jílek s 81 a 

Radim Hladký se 77 body. Vojenskou puškou nastřílel 89 bodů, druhý 

Antonín Křivák měl 85 a třetí Radim Hladký 82 body. 
 

Družstva soutěžila v disciplínách Peterlongo (perkusní revolver), For-

syth (civilní perkusní pistole) a Pforzheim (perkusní puška civilní). 

Nejlepšími revolveráři bylo družstvo Středočeského KS ve složení 
Novák, Forman a Kadavý, které zvítězilo nástřelem 272 body. Druzí 

byli za 270 bodů Jágl, Šimša a Hulím z SSK Plzeň-střed a třetí s 261 

bodem družstvo SSK Prachatice Těsnohlídek, Kalina a Štěpánek. 

S pistolemi zvítězilo družstvo SSK Bílina ve složení Filipovský, Koula 
a Šimek s 275 body, druhé místo obsadilo družstvo SSK Prachatice ve 

stejné sestavě nástřelem 272 body a třetí skončilo Zlínské KS tvořené 

Hromadou, Lorencem a Ilkem s 271 bodem. Stejný výsledek mělo i 
čtvrté družstvo SSK Plzeň-střed. Puškařům kralovalo družstvo domácí-

ho SSK Uherský Ostroh. Ve složení Malůš, Dostál a Ilek nastříleli 279 

bodů. Druhá příčka patřila za 276 bodů družstvu Královéhradeckého 

KS tvořeného Balákem, Sedláčkem a Víchem a třetí skončilo družstvo 
SSK Veselí nad Moravou ve složení Zezula, Uhlík a Nejeschleba se 

272 body. 

 

           Čistit se zkrátka  musí   



Pokud se pokusím zhodnotit úspěšnost jednotlivých střelců, na prvním místě bude stát Pavel Balák se ziskem čtyř 

mistrovských titulů a stříbra ze soutěže družstev. Další hodnocení už záleží na úhlu pohledu. Gustav Gráf získal 
zlato a dvě stříbra, Jaroslav Novák zlato s rekordem, stříbro a zlato ve družstvech. Pavel Dostál zlato z pistole, 

stříbro z pušky a zlato ve družstvech z pušky. Dalším se zlatem a stříbrem v jednotlivcích byl Antonín Křivák, 

stříbro a bronz vystřílel i Vojtěch Jílek. Dvakrát bronzový a zlatý ve družstvech byl Miroslav Malůš, bronz 

z pistole a pušky vystřílel i Radim Hladký. Z trojice žen si nejlépe vedla Tereza Bursíková z SSK SPORCK Stará 
Lysá, která s vojenskou puškou obsadila mezi muži šesté místo a s civilní třinácté.  

    

      Pavel Balák                              Gustav Gráf                          Jaroslav Novák                        Pavel Dostál 
        

      Antonín Křivák                    Vojtěch Jílek                             Miroslav Malůš                      Radim Hladký 

 
Opět se potvrdilo, že věková hranice pro dosažení výborného umístění není až tak směrodatná. Svými výkony 

předčil daleko mladší střelce například sedmašedesátiletý Jaroslav Novák, který byl jedním ze dvou střelců absol-

vujících osm disciplín, ale i dvaasedmdesátiletý Vojtěch Jílek. Nejstarším střelcem byl letos již osmasedmdesátile-

tý Zdeněk Kapitán ze Staré Lysé, který nastřílel 81 a 79 bodů v civilní a ve vojenské perkusní pušce. Věkové roz-
pětí zúčastněných střelců bylo celých 59 roků. Průměrný věk se oproti minulým letům snížil na 42 let, což nazna-

čuje, že předovkářská střelecká základna přece jen začíná trochu mládnout. 

 

 
Mistrovství proběhlo bez jakýchkoli zádrhelů a problémů a všichni 

mohli být s jeho průběhem spokojení. Někteří i se svými výsledky. 

  

   
 

 

Zdeněk Kapitán        Tereza Bursíková               
 



 

Nejlepší ze střelců disciplín z krátkých zbraní 

 
Nejúspěšnější střelci puškových disciplín 

 

Výsledkovou listinu mistrovství najdete na této adrese: 

 
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=39061 

 

 

 
 

 

 

A na konec ještě několik obrázků 
jako malý přídavek. 

 

 

 
 

 

http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=39061


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Radko Krejčí 


