
 
Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z 

předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z perkusních revolverů, perkusních, 
křesadlových a doutnákových pistolí a pušek a perkusních brokovnic. Ve dvanácti disciplí-

nách bylo zaznamenáno 2340 výsledků z 305 výsledkových listin jednotlivých závodů, nastří-
lených 135 střelci z 56 střeleckých klubů na 43 domácích i zahraničních soutěžích uvedených 

v kalendáři akcí ČSS. Společně s muži v jednotné kategorii střílely však pouze čtyři ženy. 
 



Přední pozici v letošním 

defilé nejlepších střelců 
ligy co do počtu získa-

ných mistrovských titulů 
opět obsadil Pavel Balák z 

SSK Hradec Králové I se 
ziskem čtyř zlatých a jed-

noho stříbrného umístění. 
Sekundoval mu Gustav 

Gráf z SSK SPORCK 
Stará Lysá s jedním vítěz-

stvím, jedním druhým a 
dvěma třetími místy a 

Antonín Křivák z SSK 
EHO Hodonín se dvěma 

druhými a dvěma třetími 
místy. 

Pavel Balák 
 

Nejhodnotnějšího vítězství s abso-
lutním nástřelem dosáhl Miroslav 

Malůš z SSK Uherský Ostroh. Zví-
tězit se třemi stovkami se mu již 

podařilo v roce 2005, v roce 2012 
ho napodobil Gustav Gráf, před tím 

dokonce čtyři stovky během jedno-
ho roku, ale ve dvou disciplínách, 

nastřílel v roce 1999 Pavel Balák. 
To co předvedl tentokrát v jediné 

disciplíně Malůš je asi na dlouhou 
dobu nepřekonatelným rekordem 

ligy. Na čtrnácti závodech, jichž se 
letos zúčastnil, totiž nastřílel šest-

krát 100 bodů. Doplnil je dvakrát 
99, čtyřikrát 98 a dvakrát 96 body. 

 
Miroslav Malůš 

 
Označit jednoznačně nejlepšího střelce ligy 

mezi pistoláři je zřejmě nemožné. Podle 
počtu získaných umístění by to byl Petr 

Králíček z SSK Krhanice se dvěma vítěz-
stvími a jedním třetím místem, jehož ná-
sledovali Josef Forman z SSK ŠKODA 

Mladá Boleslav a Ivan Kalina z SSK Pra-
chatice se shodným ziskem jednoho vítěz-

ství a jednoho druhého místa. 
 

         Petr Králíček 
 



Pojďme se ale podívat na ty nejlepší v jednotlivých disciplínách v pořadí jak byly vyhlášeny. 

 
Prvenství s perkusním 

revolverem za 290 
bodů v disciplíně Ma-

riette si s dvakrát 97 a 
96 body vystřílel Josef 

Forman, za kterým o 
pouhý jeden bod zao-

stal Ivan Kalina s 97 a 
dvakrát 96 body. Se 

ztrátou dalších dvou 
bodů s 97 a dvakrát 95 

byl třetí Stanislav Hromada z SSK Buchlovice.               
            Josef Forman 

 
Nejvyrovnanější výsledky celé ligy 

byly v disciplíně Kuchenreuter 
určené pro perkusní civilní pistole, 

v níž první tři střelci měli shodně 
292 body za 98 a dvakrát 97, a 

prvních šest střelců od sebe dělily 
jen dva body. Vítězství připadlo 

Ivanu Ka-
linovi, 

jehož další 
výsledek 

byl 97, 
druhý byl 

Josef Forman a třetí Petr Králíček, u kterých ale o pořadí rozhodl až 
rozdílný šestý z následujících výsledků. Osm shodných výsledků u 

dvou střelců se v lize ještě nesešlo. Jen o bod horší byl s třikrát 97 
čtvrtý Evžen Mertlík z SSK Manušice a o páté místo se podělili za 

dvakrát 97 a 96 Stanislav Hromada a Pavel Vávra z SSK Strážnice.  
          

Ivan Kalina  
 

S vojenskou perkusní pisto-
lí v disciplíně Lorenz s 276 

body zvítězil nástřely 93, 
92 a 91 Václav Sedláček z 

SSK Nové Lesy, o dva bo-
dy nižší výsledek měl s 
dvakrát 92 a 90 druhý 

František Kadavý z SSK 
ŠKODA Mladá Boleslav a 

další dva body tratil s dva-
krát 91 a 90 Jaroslav No-

vák z SSK Kutná Hora na 
třetím místě.                               Václav Sedláček 



První místo s křesadlovou 

pistolí v disciplíně Cominaz-
zo obsadil se 276 body Petr 

Králíček za 93, 92 a 91, dru-
hý byl o dva body horší Ště-

pán Kopeček z SSK“690“ s 
93, 92 a 89 body. Se stejným 

výsledkem ale s 92, 91 a 90 
byl díky lepšímu dalšímu 

nástřelu třetí Jaroslav Novák 
a čtvrtý Stanislav Hromada. 

 
 

Petr Králíček zvítězil s doutnákovou pistolí a 277 body i v disciplíně 
Tanzutsu s nástřely 93 a dvakrát 92, druhou příčku obsadil Hromada 

za 92, 91 a 90 bodů a třetí byl Kopeček s 265 hody s nástřely 92, 88 
a 85. Stejný výsledek měl i Kadavý, o jeden bod horší nejlepší ná-

střel ho však odsunul na čtvrtou pozici. 
 

         

         Petr Králíček 
 

 
Jak už jsem se zmínil, v puškových disciplínách se tentokrát urodila řada absolutních stobo-

dových nástřelů. Vítězem v disciplíně Vetterli pro perkusní civilní pušky se stal se třemi stov-
kami Miroslav Malůš, o tři body horší se 297 body a nástřely 100, 99 a 98 skončil druhý Gu-

stav Gráf a třetí byl Antonín Křivák s 290 body za dvakrát 97 a 96. O čtvrtou příčku se zde s 
Pavlem Balákem shodnými nástřely dvakrát 96 a 95 dělila Tereza 

Bursíková z SSK SPORCK Stará Lysá, mimochodem jediná žena 
střílející puškové disciplíny. 

 
          Miroslav Malůš 



  

 
 

 
                                   Prvním vítězstvím Pav-

la Baláka bylo to s vo-
jenskou perkusní puš-

kou v disciplíně La-
marmora za 286 bodů s 

nástřely 96 a dvakrát 
95. Druhý byl o dva body horší s 

dvakrát 95 a 94 Křivák a třetí za 96 
a dvakrát 93 Gráf. Také tady si 

čtvrté místo vybojovala Tereza 
Bursíková s 94 a dvakrát 93 body, i 

když bylo společné s Petrem Vili-
šem ze stejného klubu.  

 
Tereza Bursíková                                   Pavel Balák 

 
 

V disciplíně Penn-
sylvania pro křesa-

dlové pušky nastala 
podobná situace jako 

u pistolí, jen na prvních dvou místech. O vítězství Gráfa nad Ba-
lákem rozhodl až sedmý z dosažených nejlepších nástřelů. Ze 

shodných šesti měli do výsledku 284 započítaných dvakrát 95 a 
94 bodů. Třetí místo obsadil s 274 body za 92 a dvakrát 91 Voj-

těch Jílek z SSK Klatovy, již čtyřiasedmdesátiletý chodící důkaz 
toho, že věk není u sportovní střelby předovkami nijak velkou 

překážkou pro dosažení úspěchu. 
 

Gustav Gráf 
 
Shodný výsledek 289 bodů za 97 a 

dvakrát 96 měli i Balák s Malůšem 
v disciplíně Tanegashima pro dout-

nákové pušky, díky lepšímu další-
mu výsledku ale první místo patřilo 

Balákovi. Třetí skončil o dva body 
horší Gráf s dvakrát 96 a 95 body. 



Další dvě disciplíny se střílí vleže na vzdálenost sto metrů. U nás bohužel jenom na dvou 

střelnicích a jen na čtyřech závodech za rok plus mistrovství republiky, dalších se mohou 
střelci zúčastnit jedině na některém ze zahraničních závodů, nebo jako tuto sezónu na Mis-

trovství světa. Tréninkové možnosti jsou také prakticky zanedbatelné, což se samozřejmě od-
ráží i na výkonech. Jedinou výjimkou je v tomto směru Pavel Balák, který obě disciplíny se 

značným náskokem opanoval. 
 

S perkusní civilní puškou v disci-
plíně Whitworth a 287 body za 

97 a dvakrát 95 překonal druhého 
Stanislava Bursíka z SSK 

SPORCK Stará Lysá s 87, 82 a 
81 o 29 bodů a o dalších osm i 

třetího Křiváka s 83, 80 a 79 bo-
dy. 

                               Pavel Balák 
 

S perkusní vojenskou puškou v disciplíně Minie zvítězil za 269 bodů s nástřely 92, 90 a 87 s 
náskokem osmnáct bodů před druhým Křivákem s 87, 84 a 80, třetí místo obsadil Radim 

Hladký z SSK EHO Hodonín s 245 za 93, 82 a 80. V této disciplíně soutěžila i Bursíková a je 
zajímavé, že dva ze tří svých nejlepších výkonů podala na Mistrovství světa. 

 
Samostatnou kapitolou je disci-

plína Lorenzoni ve střelbě per-
kusní brokovnicí na letící cíle, 

známé spíš jako střelba na asfal-
tové holuby. Z deseti výsledků 

započítaných do ligy si jich 
totiž střelci šest přivezli za za-

hraničí. Vítezství si s 67 body 
za 23 a dvakrát 22 zasaženými 

holuby připsal Zdeněk Vošoust, 
druhý byl s 22 a dvakrát 21 Ja-

roslav Vošoust a třetí skončil 
Robert Pekárek s třikrát 21 zá-

sahy. Všichni tři zastupují SSK 
ŠKODA Mladá Boleslav. 

                                                                                       Zdeněk Vošoust 
 

Nejúspěšnější pistolářkou byla Martina Hezucká z SSK Uherský Ostroh, která s nástřely 95, 
92 a 90 v Kuchenreuter skončila sedmnáctá a s 93, 93 a 91 v Mariette desátá. 

 
Stále aktivním nejstarším ze střelců je třiaosmdesátiletý Jaromír Sláma z SSK Chaloupky 
s nejlepším výsledkem s pistolí v Kuchenreuter 89 a puškou ve Vetterli 87 bodů. Jen o tři ro-

ky mladší osmdesátník Zdeněk Kapitán z SSK SPORCK Stará Lysá s puškou nastřílel vý-
sledky ve Vetterli 89 a v Lamarmora 90 bodů. Výborně si vede čtyřiasedmdesátiletý Vojtěch 

Jílek zmíněný na třetím místě v disciplíně Pennsylvania, který za výsledky 96, 95 a 93 obsadil 
ve Vetterli šesté místo. 

 
Výsledky jsou na adrese http://www.shooting.cz/pdf/141119-csl_predovky_2014.pdf  

http://www.shooting.cz/pdf/141119-csl_predovky_2014.pdf

