
 
Se závěrem hlavní předovkářské sezóny byla ukončena i Česká střelecká liga z předovek 

pro rok 2012. Tu vyhlásil Český střelecký svaz ve dvanácti disciplínách ve sportovní 

střelbě z perkusních revolverů, perkusních, křesadlových a doutnákových pistolí a pu-

šek a perkusních brokovnic. Více než 2700 zaznamenaných výsledků, nastřílených 138 

střelci z 59 střeleckých klubů na soutěžích domácích i zahraničních uvedených 

v kalendáři akcí ČSS, se promítlo do hodnocení této celoroční soutěže a poskytlo přehled 

o výkonnosti všech našich předovkářů střílejících soutěže v souladu s mezinárodními 

pravidly MLAIC. Podmínky pro zařazení do výsledkové listiny ligy splnilo 98 střelců, 

mezi nimi jsou však pouze tři ženy. 

 
Střelecké náčiní připravené k použití 



 

Informace o České střelecké lize předkládám pravidelně střelecké veřejnosti již čtrnáctou se-
zónu, i když ji sleduji od samého počátku a mohu tak dobře posoudit nejenom výkonnost a 

umístění jednotlivých střelců, ale dává mi to i jistou možnost jejich hodnocení. Posledních 
několik let začínám hodnocení uplynulé sezóny pokaždé stejně, a to tím, že na nekorunované-

ho krále ligy by se dal pasovat Pavel Balák z Hradce Králové.  Sběratelem titulů Mistr ČSL 
byl i tentokrát, když ze šesti puškových disciplín v pěti zvítězil, přestože se mu oproti loň-

skému roku nepodařilo střelit ani jednou stovku.  

 
Pavel Balák a Gustav Gráf 

 
Bezesporu nejhodnotnější 

letošní vítězství si může na 
své konto připsat Gustav Gráf 

z Mladé Boleslavi. Po loňské 
na stovky chudé sezóně zví-

tězil hned se třemi absolutní-
mi nástřely v perkusní pušce 

civilní. To se před ním poda-
řilo jen Miroslavu Malůšovi 

v roce 2005. Pokud bychom 
zapátrali ještě dál v historii do 

doby, kdy ještě liga nebyla 
hodnocena žebříčkovým způ-

sobem, ale pouze ze soutěží 
v letní sezóně, tak prvním 

kdo dokázal v jednom roce 
střelit dokonce čtyřikrát absolutní nástřel, byl Pavel Balák v roce 1999. Tenkrát tu potřebnou 

třetí stovku střelil na soutěži jen šest dnů po uzávěrce ligy a tak mu nemohla být započítána 
do hodnocení. Tentokrát mu byly započítány výsledky 99, 98 a 97nastřílené perkusní vojen-

skou puškou, 99, 98 a 96 křesadlovou, 99, 97 a 97 doutnákovou, 95, 95 a 93 na sto metrů per-
kusní civilní a 89, 88 a 85 bodů vojenskou. Zajímavé je srovnání, že k získání letošního titulu  



 

                 Pavel Balák  
 

 
vicemistra světa mu z kře-

sadlové pušky stačilo nastřílet 
jen 94 body. Perkusní civilní 

puška mu již několik let nějak 
nevychází a výsledky třikrát 97 

mu stačily jen na páté místo. 
V této disciplíně exceloval s již 

zmíněnými 100, 100 a 100 bo-
dy Gustav Gráf, který si připsal 

ještě druhé místo za 95, 95 a 94 
body s křesadlovou a třetí za 

96, 94 a 93 s doutnákovou puš-
kou.  

 
                    a Gustav Gráf s doutnákovými puškami  

 

 

Vyfotit letící střelu se mi stále nějak nedaří 



Ze střelců z krátkých zbraní si nejlépe vedl Ivan Kali-

na z SSK Prachatice, který získal tituly ve dvou disci-
plínách. První pozici obsadil za výkony 99, 98 a 97 

v perkusním revolveru, kdy navíc 99 body nastříle-
nými na GP Rakouska posunul o bod hranici rekordu 

ČR. Na paty mu však nemilosrdně šlapal, se ztrátou 
jen jednoho bodu s výkony 98, 98 a 97, Josef Forman 

z SSK ŠKODA Mladá Boleslav. S perkusní civilní 
pistolí zvítězil s vyrovnanými nástřely třikrát 96, dru-

hý v pořadí Stanislav Hromada z Bu-chlovic na něho 
s 96, 95 a 95 ztrácel dva 

body, další bod ztrácel 
Štěpán Kopeček z SSK 

„690“ s 97, 95 a 93 body.  

 
        Ivan Kalina 
 

Oba dva ještě sekundovali 
shodným výsledkem 274 z doutnákové pistole Petru Králíč-

kovi z Krhanic, který zvítězil se 277 body a k titulu přidal 
ještě třetí místo vystřílené s křesadlovou pistolí. 

 
            Petr Králíček                                                            

 



V této disciplíně kraloval s výsledky 97, 96 a 94 Jaroslav Novák z Kutné Hory, který získal 

ještě třetí místo za 98, 94 a 92 s perkusní vojenskou puškou. Druhým z trojice střelců, kteří 
dosáhli na stupně vítězů s krátkou i dlouhou zbraní, byl František Kadavý z SSK Škoda Mla-

dá Boleslav. S vojenskou perkusní pistolí výkony 96, 93 a 92 zvítězil a třetí místo si připsal 
s křesadlovou puškou.  Posledním z tohoto trojlístku byl Pavel Dostál, střílející za SSK Uher-

ský Ostroh. Stříbro vybojoval s vojenskou pistolí za 93, 92 a 91 bod a bronz s civilní puškou 
za 99, 98 a 97 bodů.  

 

         Jaroslav Novák                             František Kadavý                           Pavel Dostál 
 

Dvakrát zabodovat se ještě podařilo s krátkými zbraněmi Petru Králíčkovi z Krhanic, který 
výkony 94, 92 a 91 zvítězil s doutnákovou pistolí a za 94, 93 a 91 obsadil s křesadlovou pisto-

lí třetí místo a již zmíněný Štěpán Kopeček se stříbrem a bronzem. V puškových disciplínách 
byl dvakrát stříbrný Antonín Křivák z SSK EHO Hodonín. Za 99, 98 a 98 bodů to bylo 

s perkusní puškou civilní, za 86, 86 a 82 pak i ve stometrové verzi. Stometrové disciplíny při-
nesly stříbro a bronz také Radimu Hladkému reprezentujícími tentýž klub, na kterého i přes 

to, že letos získal titul vicemistra světa s perkusním revolverem, žádné místo v popředí disci-
plín z krátkých zbraní nezbylo. 

 
        Štěpán Kopeček                           Antonín Křivák                              Radim Hladký 



Ze tří hodnocených žen se mezi ty nejlepší probojovala jen Te-

reza Bursíková prezentující SSK SPORCK Stará Lysá. S vo-
jenskou perkusní puškou dokázala s výsledky 96, 95 a 95 pře-

válcovat řadu mužů a obsadila stejně jako vloni druhé místo. 
 

                                                                   Tereza Bursíková 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ve střelbě perkusní brokovnicí na letící cíle si prvenství za 24, 23 a 21 zasažených terčů od-
nesl Robert Pekárek z SSK ŠKODA Mladá Boleslav. Nechat z dvaceti pěti jen jednoho nebo 

dva „holuby“ uletět se mockrát nepodaří. Nepodařilo se mu to ani na mistrovství světa kde se 
umístil na krásném sedmém místě a za sebou zanechal dalších třicet střelců.  

 

 
                                                                     Robert Pekárek  

 
Závěrem ještě trochu té statistiky. Všeobecně naše populace 

stárne a s ní stárnou i předovkáři. Průměrný věk letošních 
účastníků ligy se již vyšplhal na padesát sedm let. Nejmlad-

šímu účastníkovi ligy bylo teprve devatenáct a nejstarší 
Jaromír Sláma z Prahy už oslavil jedenaosmdesátku. Jeho  



nejlepší nástřely s ci-

vilní pistolí i s civilní 
puškou však mají hod-

notu 90 bodů. Z těch o 
něco mladších podává 

nejlepší výkony teprve 
dvaasedmdesátiletý 

Vojtěch Jílek z Klatov, 
který s perkusní puškou 

civilní nastřílel 97, 95 a 
95 a skončil šestý, 

s křesadlovou puš-
kou za 92, 91 a 89 ob-

sadil páté místo. Za 
svůj věk se jistě nemusí 

stydět ani další výborní 
střelci jako je již zmí-

něný Jaroslav Novák, 
                Vojtěch Jílek                                                                         Josef Těsnohlídek 

 
 který ve svých sedmašedesáti téměř na všech soutěžích stojí na bedně, nebo sedmdesátiletý 

Josef Těsnohlídek střílející za SSK Prachatice, který za 96, 95 a 95 s revolverem skončil třetí, 
96, 95 a 94 bodů mu s civilní pistolí stačilo „jen“ na čtvrté místo stejně jako 93, 92 a 90 

s křesadlovou.  
 

 Na rozdíl od jiných disciplín soutěží předovkáři v jedné společné věkové kategorii a navíc 
ženy společně s muži. Není mnoho sportovních odvětví, kde by bylo tak velké věkové rozpětí 

závodníků a tak vysoký věk těch aktivních a úspěšných, kteří se utkávají mezi sebou. 

 

Před hořícím prachem na pánvičce je dobré se chránit 
 



 
Pistolářům stačí střelecké brýle 

 
Pořadí v jednotlivých disciplínách je stanoveno součtem tří nejlepších výsledků, v případě 

shody rozhoduje následující. 
 

Výsledky: Mariette (Perkusní revolver) – 1. Ivan Kalina – 294 (99, 98, 97) 2. Josef Forman – 
293 (98, 98, 97) 3. Josef Těsnohlídek – 286 (96, 95, 95) Kuchenreuter (Perkusní pistole ci-

vilní) – 1. Ivan Kalina – 288 (96, 96, 96) 2. Stanislav Hromada – 286 (96, 95, 95) 3. Štěpán 
Kopeček – 285 (97, 95, 93)Lorenz (Perkusní pistole vojenská) – 1. František Kadavý – 281 

(96, 93, 92) 2. Pavel Dostál – 276 (93, 92, 91) 3. Pavel Svatoš – 273 (93, 90, 90) 
Cominazzo (Křesadlová pistole) – 1. Jaroslav Novák – 287 (97, 96, 94) 2. Václav Sedláček – 

282 (95, 94, 93) 3. Petr Králíček – 278 (94, 93, 91)Tanzutsu (Doutnáková pistole) – 1. Petr 
Králíček – 277 (94, 92, 91) 2. Štěpán Kopeček – 274 (95, 91, 88) 3. Stanislav Hromada – 274 

(93, 92, 89) Vetterli (Perkusní puška civilní) – 1. Gustav Gráf – 300 (100, 100, 100) 2. Anto-
nín Křivák – 295 (99, 98, 98) 3. Pavel Dostál – 294 (99, 98, 97)Lebeda (Perkusní puška vo-

jenská) – 1. Pavel Balák – 294 (99, 98, 97) 2. Tereza Bursíková – 286 (96, 95, 95) 3. Jaroslav 
Novák – 284 (98, 94, 92) Pedersoli (Křesadlová puška) – 1. Pavel Balák – 293 (99, 98, 96) 2. 

Gustav Gráf – 284 (95, 95, 94) 3. František Kadavý – 279 (95, 92, 92) Tanegashima (dout-
náková puška) - 1. Pavel Balák – 293 (99, 97, 97) 2. Miloslav Malůš – 284 (95, 95, 94) 3. 

Gustav Gráf - 283 (96, 94, 93) Whitworth (Perkusní puška civilní na 100m) – 1. Pavel Balák 
– 283 (95, 95, 93) 2. Antonín Křivák – 254 (86, 86, 82) 3. Radim Hladký – 222 (77, 74, 71)  

Minie (Perkusní puška vojenská na 100m) - 1. Pavel Balák – 262 (89, 88, 85) 2. Radim Hlad-
ký – 232 (82, 78, 72) 3. Zdeněk Vích – 211 (76, 68, 67) Lorenzoni (Perkusní brokovnice) – 

1. Robert Pekárek – 68 (24, 23, 21) 2. Zdeněk Vošoust – 62 (21, 21, 20) 3. Jaroslav Vošoust – 
61 (21, 20, 20) 

 
 

Výsledkovou listinu najdete na adrese: 
 

http://www.shooting.cz/pdf/121113-csl_predovky_2012.pdf  
 

http://www.shooting.cz/pdf/121113-csl_predovky_2012.pdf

