
 
Skončila hlavní předovkářská sezóna a s ní byla ukončena i Česká střelecká liga z předovek 

pro rok 2013. I v letošním roce ji vyhlásil Český střelecký svaz ve dvanácti disciplínách ve 
sportovní střelbě z perkusních revolverů, perkusních, křesadlových a doutnákových pistolí a 

pušek a perkusních brokovnic. Do hodnocení této celoroční soutěže se promítlo téměř 2100 
zaznamenaných výsledků z 268 výsledkových listin jednotlivých závodů, nastřílených 129 

střelci z 51 střeleckých klubů na 38 domácích i zahraničních soutěžích uvedených v kalendáři 
akcí ČSS. Toto hodnocení poskytuje ucelený přehled o výkonnosti všech našich předovkářů 

střílejících soutěže v souladu s mezinárodními pravidly MLAIC. Podmínky pro zařazení do 
výsledkové listiny ligy splnilo 79 střelců, mezi nimi jsou však pouze tři ženy. 

 

Replika revolveru Rogers & Spencer s příslušným „nádobíčkem“ potřebným pro závod 
 



*Replika křesadlové 

pistole Le Page 
*Originální křesa-

dlová puška 
*Replika doutnáko-

vé pistole 
japonského typu 

*Replika vojenské 
pistole Lorenz 

 
Malý počet žen a 

mladých lidí stříle-
jících z předovek je 

zřejmě dán množ-
stvím úkonů, které 

při střelbě jiných 
disciplín nemusí 

vykonávat. Zde ne-
stačí vzít krabičku 

nábojů, nabít zá-
sobník nebo válec 

revolveru a začít 
střílet. Předovkář 

nejprve odlévá stře-
ly, vyrábí a mastí 

flastry, váží nebo 
odměřuje dávky pra-

chu případně sypa-

ných ucpávek a to vše 
pro každou zbraň jiné. 

Kromě přesnosti při této 
přípravě pak ještě musí 

být stejně pečlivý při na-
bíjení zbraně na střelišti, 

protože i malá odchylka 
třeba v síle, kterou dorazí 

střelu, má vliv na přes-
nost a soustřel. Spoustu 

práce dá ještě následné 
důkladné čištění zbraní 

od zplodin hoření černé-
ho prachu, které mají silné korozivní účinky. Střelci, z nichž někteří střílejí na jedné soutěži 

šest až osm disciplín, každou samozřejmě jinou zbraní, mají pak o zábavu postaráno.  



Patnáctou sezónu předkládám střelecké veřejnosti pro informaci přehled a jakési hodnocení 

České střelecké ligy z předovek a posledních několik let mám pocit, že se neustále opakuji. 
Začínám totiž hodnocení uplynulé sezóny pokaždé stejně a to tím, že na nekorunovaného krá-

le ligy by se dal pasovat Pavel Balák z Hradce Králové. Nejúspěšnějším střelcem byl i tento-
krát, když ze šesti puškových disciplín v pěti zvítězil. Uniklo mu jen vítězství v disciplíně 

Vetterli s perkusní civilní puškou, kde mu 97 a dvakrát 95 bodů stejně jako vloni stačilo jen 
na páté místo. Ostatní disciplíny ale 

byly opět jeho doménou. 

                  Pavel Balák 

 

Vítězství si připsal s perkusní vojenskou a s křesadlovou 
puškou shodnými nástřely 98, 97 a 96, s doutnákovou puš-

kou pak za třikrát 97. Žádného konkurenta u nás zatím nena-
šel v disciplínách střílených vleže na sto metrů, kde se znač-

ným náskokem zvítězil s perkusní civilní puškou nástřely 
dvakrát 94 a 92 a vojenskou nástřely dvakrát 93 a 91 bod. 



Svůj letošní triumf ještě doplnil vytvořením nového českého rekordu v disciplíně Minie, když 

s vojenskou perkusní puškou vleže na sto metrů na mistrovství republiky výkonem 93 body 
zvednul o dva body jeho dva roky starou hranici. Svou „sbírku“ tak rozšířil na téměř neuvěři-

telných 57 titulů Mistr ČSL, což je s přihlédnutím ke skutečnosti, že ještě před několika lety 
nebyla do ligy zařazena ani polovina z dnešního počtu disciplín, docela úctyhodné číslo.  

V tomto ohledu se s ním u nás nemůže žádný střelec rovnat.  
 

Jak je z níže připojeného přehledu výsledků patrné, dalšími úspěšnými puškaři byl Miroslav 
Malůš z SSK Uherský Ostroh, který si připsal vítězství za 99 a dvakrát 98 bodů s perkusní ci-

vilní puškou a druhé místo za 98, 95 a 93 s doutnákovou, na paty mu výkonově těsně šlapal se 
ztrátou pouhého jednoho bodu Gustav Gráf z SSK SPORCK Stará Lysá s druhým místem za 

třikrát 98 s perkusní civilní a třetím místem za 97 a dvakrát 94 s doutnákovou puškou. Dalším 
střelcem, který dosáhl stejného počtu hodnocených umístění v lize, byl Antonín Křivák z SSK 

EHO Hodonín. Třetí místa si připsal za 97 a dvakrát 96 
s perkusní civilní a za dvakrát 96 a 93 s vojenskou puš-

kou, ve stometrových disciplínách byl druhý s civilní puš-
kou s 90, 84 a 83 a 

třetí s vojenskou 
s třikrát 79 body. 

Za povšimnutí jistě 
stojí výkony jediné 

puškařky mezi muži 
Terezy Bursíkové 

střílející za SSK 
SPORCK Stará Lysá. 

S nástřely 97, 96 a 94 
body totiž obsadila 

s vojenskou perkusní 
puškou stejně jako 

v minulých dvou le-
tech skvělé druhé 

místo. 
            Miroslav Malůš 

                                                             Tereza Bursíková 
 

Mezi pistoláři byl pomyslnou jedničkou Jaroslav Novák z SSK Kutná Hora, který si připsal 
vítězství za 95, 91 a 90 bodů s perkusní vojenskou a za 95, 93 a 92 s křesadlovou pistolí. K 

nim přidal třetí místo s perkusním  



revolverem za dvakrát 

95 a 94 body. V této dis-
ciplíně zvítězil Josef 

Forman z SSK ŠKODA 
Mladá Boleslav výkony 

97, 96 a 96 bodů. Mi-
mochodem právě těmi 

97 body se stal letos 
mistrem Evropy. Druhé 

místo si ještě připsal za 
99 a dvakrát 95 bodů 

s perkusní civilní pistolí. 
Dalším dvakrát oceně-

ným pistolářem byl Petr 
Králíček z SSK Krhani-

ce. Vítězství si připsal s 
doutnákovou pistolí za 

93, 91 a 90 bodů, třetí  
            Jaroslav Novák                                                                            Josef Forman 

 
místo obsadil za 93 a dva-

krát 92 body s křesadlovou. 
Dvojnásobným medailistou 

byli i Stanislav Hromada 
z SSK Buchlovice, který 

obsadil druhé místo za 97, 
96 a 95 s perkusním revol-

verem a třetí za shodné vý-
sledky s civilní pistolí, a 

Václav Sedláček z SSK 

Solnice, který byl druhý 
s 94, 92 a 91 bodem 

s křesadlovou a třetí s 92 
a dvakrát 90 s perkusní 

vojenskou pistolí. Jedi-
ným vítězným střelcem 

s pouze jedním hodnoce-
ným umístěním byl Zde-

něk Souček z SSK Ma-
nušice, který zvítězil 

s dvakrát 97 a 96 body 
s perkusní civilní pistolí. 

                                                           Petr Králíček 
             Zdeněk Souček  



Ve střelbě per-

kusní brokovnicí 
na letící cíle si 

prvenství za 24, 
23 a 21 zasaže-

ných terčů odnesl 
Zdeněk Vošoust 

z SSK ŠKODA 
Mladá Boleslav. 

Nechat z dvaceti 
pěti jen jednoho 

nebo dva „holu-
by“ uletět se po-

každé nepodaří. 
 

                    Zdeněk Vošoust 
 

Závěrem bych jako obvykle přidal ještě trochu té statistiky. Stejně jako se zvyšuje průměrný 
věk naší populace, zvyšuje se i u střelců z předovek. Průměrný věk letošních účastníků ligy se 

již vyšplhal na padesát osm let, průměrný věk všech předovkářů ve Střeleckém svazu je jen o 
dva roky nižší. Nejmladšímu střelci je sice teprve dvacet, ale dvěma nejmladším účastníkům 

ligy bylo již třicet osm a nejstarší Jaromír Sláma z Prahy už oslavil dvaaosmdesátku. Jeho nej-
lepší nástřely s civilní pistolí však mají hodnotu 84, 83 a 79 bodů. Z těch o něco mladších po-

dává nejlepší výkony teprve třiasedmdesátiletý Vojtěch Jílek z Klatov, který s křesadlovou 
puškou za 95, 94 a 92 obsadil v lize třetí místo. Za svůj věk se jistě nemusí stydět ani další 

výborní střelci jako je již zmíněný Jaroslav Novák, který střílí pistolové i puškové disciplíny a 
ve svých osmašedesáti téměř na všech soutěžích v některé z nich stojí na stupních vítězů. 

 



Protože střelci z předovek, na rozdíl od jiných střeleckých disciplín, nejsou při soutěžích roz-

děleni do věkových kategorií, na palebné čáře tak vedle sebe stojí junioři, senioři i veteráni 
včetně žen. Dosahované výsledky těch nejlepších ale naznačují, že věk nemusí být žádným 

hendikepem a střelba předovkami se dá úspěšně provozovat, dokud jak se říká - oko mířidla a 
terč vidí a ruka zbraň uzvedne. Nakonec mi tedy nezbývá, než popřát všem příznivcům čer-

noprachého střílení ostrý zrak, pevnou ruku a co nejvíc střeleckých úspěchů. 

 
Výsledky: Mariette (Perkusní revolver) – 1. Josef Forman, ŠKODA Mladá Boleslav – 289 

(97, 96, 96) 2. Stanislav Hromada, Buchlovice - 288 (97, 96, 95) 3. Jaroslav Novák, Kutná 
Hora – 284 (95, 95, 94) Kuchenreuter (Perkusní pistole civilní) – 1. Zdeněk Souček, Ma-

nušice – 290 (97, 97, 96) 2. Josef Forman – 289 (99, 95, 95) 3. Stanislav Hromada – 288 (97, 
96, 95) Lorenz (Perkusní pistole vojenská) – 1. Jaroslav Novák – 276 (95, 91, 90) 2. Vladimír 

Hofman, Dvory – 274 (92, 92, 90) 3. Václav Sedláček, Solnice – 272 (92, 90, 90) Cominazzo 
(Křesadlová pistole) – 1. Jaroslav Novák – 280 (95, 93, 92) 2. Václav Sedláček – 277 (94, 92, 

91) 3. Petr Králíček, Krhanice – 277 (93, 92, 92) Tanzutsu (Doutnáková pistole) – 1. Petr 
Králíček – 274 (93, 91, 90) 2. Štěpán Kopeček, „690“ – 269 (94, 88, 87) 3. František Kadavý, 

ŠKODA Mladá Boleslav – 263 (90, 88, 85) Vetterli (Perkusní puška civilní) – 1. Miroslav 
Malůš, Uherský Ostroh – 295 (99, 98, 98) 2. Gustav Gráf, SPORCK Stará Lysá – 294 (98, 98, 

98) 3. Antonín Křivák, EHO Hodonín – 289 (97, 96, 96) Lebeda (Perkusní puška vojenská) – 
1. Pavel Balák – 291 (98, 97, 96) 2. Tereza Bursíková, SPORCK Stará Lysá – 287 (97, 96, 

94) 3. Antonín Křivák – 285 (96, 96, 93) Pedersoli (Křesadlová puška) – 1. Pavel Balák – 
291 (98, 97, 96) 2. Pavel Dostál, Uherský Ostroh – 285 (97, 95, 93) 3. Vojtěch Jílek, Klatovy 

– 281 (95, 94, 92) Tanegashima (doutnáková puška) - 1. Pavel Balák – 291 (97, 97, 97) 2. 
Miloslav Malůš – 286 (98, 95, 93) 3. Gustav Gráf - 285 (97, 94, 94) Whitworth (Perkusní 

puška civilní na 100m) – 1. Pavel Balák – 280 (94, 94, 92) 2. Antonín Křivák – 257 (90, 84, 
83) 3. Stanislav Bursík, SPORCK Stará Lysá – 194 (67, 66, 61) Minie (Perkusní puška vojen-

ská na 100m) - 1. Pavel Balák – 277 (93, 93, 91) 2. Radim Hladký, EHO Hodonín – 243 (83, 
81, 79) 3. Antonín Křivák – 237 (79, 79, 79) Lorenzoni (Perkusní brokovnice) – 1. Zdeněk 

Vošoust – 67 (24, 23, 20) 2. Jaroslav Vošoust – 66 (23, 22, 21) 3. Robert Pekárek – 56 (20, 
19, 17), všichni ŠKODA Mladá Boleslav.  

Pořadí v jednotlivých disciplínách je stanoveno součtem tří nejlepších výsledků, v případě 
shody rozhoduje výše následujícího či následujících. 

Výsledkovou listinu najdete na adrese: 
http://www.shooting.cz/pdf/131107-csl_predovky_2013.pdf  

http://www.shooting.cz/pdf/131107-csl_predovky_2013.pdf

