
ve sportovní střelbě z předovek 

Mistrovství světa a Mistrovství kontinentální, pořádané světovým správním or-
gánem pro střelbu předovkami Muzzle Loaders Associations International 
Committee, se po dvou letech střídají. Na letošní rok připadlo opět Mistrovství 
světa a proběhlo od 14. do 20. srpna v Sarlóspuszta v Maďarsku. 

 
Dovoluji si z dostupných informací z MLAIC 
předložit krátký přehled o úspěších našich 
střelců na tomto světovém šampionátu. 
 
Mistrovství bylo vypsáno ve 36 disciplínách 
jednotlivců a 26 ve družstvech z per-
kusních, křesadlových a doutnákových 
zbraní rozdělených dále ještě na originály a 
repliky. Zúčastnilo se ho 343 střelců z 25 
států, mezi nimi startovalo i 16 zástupců 
naší republiky v 19 disciplínách jednotlivců 
a 12 ve družstvech. Celkem bylo ve všech 
disciplínách 1579 startů, z nich 58 
s replikami a 10 s historickými originály 
zbraní absolvovali naši střelci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavní stan mis-
trovství se na-
cházel v club ho-
telu Sarlóspuszta 
asi 70 km jižně 
od Budapešti, 
kolem kterého se 
v několikaset me-
trové vzdálenosti 
nachází jednotli-
vá střeliště. Ja-
kousi kyvadlovou dopravu mezi nimi stylově zajišťovaly bryčky tažené koňmi.  



 
Střeliště na 25 a 50 m 

 
Broková střelnice disponující čtyřmi střelišti pro trap a skeet byla nedávno doplněna o 
jedno střeliště s dvaceti stavy na sto a další s padesáti stavy na padesát metrů, 
z nichž polovina byla využita pro střelbu na dvacet pět metrů. Tato střeliště jsou lehké 
přístřešky bez bočních a zadních stěn, což je možná výhoda pro diváky, ale již ne 
tolik pro střelce. Pokud foukal vítr, prášilo se od projíždějících aut, nebo opačně vra-
cel střelcům do očí zplodiny výstřelů a ucpávkovou krupici, což bylo asi nejvíc znát 
při výstřelu z doutnákové pistole. Několik metrů za střelišti stály lehké plátěné pří-
střešky, což bylo jediné útočiště pro střelce i diváky. 
 
 
 
 
 
 
První dny probíhaly přejímky 
zbraní, kterými naši střelci 
prošli bez potíží 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pokud je zbraň historický 
originál, nesmí na ní být žád-
né dodatečné úpravy. Repli-
ky musí odpovídat původním 
originálům zbraní 



 
 
 
 
 
 

 
 
Slavnostní zahájení 
mistrovství s ukázkou 
výcviku pěchoty uher-
ského honvédu, neboli 
uherské zeměbrany 
z období po roce 1883  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stupně vítězů a sady medailí při-
pravené pro ty nejúspěšnější 
 
 

Soutěže v jednotlivých disciplínách byly rozděleny do čtyř dnů. Výsledky byly vyhla-
šovány každý den, pokud rozhodčí stihli včas vše vyhodnotit a vyřešit spory. Hned 
první den bylo vyhlášení výsledků pro naši výpravu radostné. Nejprve vystoupali na 
stupně vítězů Gustav Gráf, Miroslav Malůš a Miroslav Halabrín, kteří získali bronzové 
medaile jako družstvo v disciplíně Pforsheim (perkusní puška civilní replika).  

 
Pforsheim - 3. místo zleva Gustav Gráf, Miroslav Malůš a Miroslav Halabrín 



V pistolových disciplínách byl nejprve ohodnocen Petr Králíček za čtvrté místo 
v disciplíně Tanzutsu/R (doutnáková pistole replika. Následně na stupeň nejvyšší 
vystoupali a mistry světa se jako družstvo stali Karel Langer, Stanislav Hromada a 
Petr Králíček v disciplíně Kunimoto (doutnáková pistole).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanzutsu- 
4. místo Petr 
Králíček dole 
první zleva 
 
 
 
 

 
Kunimoto - mistři světa zleva Karel Langer, Stanislav Hromada a Petr Králíček 



Druhý den soutěží skončil 
pro naše barvy také radost-
ně, přestože ranní průtrž 
mračen nedovolil střílet, prv-
ní dvě směny byly zrušeny a 
odstříleny až odpoledne. Na 
stupně vítězů si pro bronzo-
vou medaili vystoupil Josef 
Forman v disciplíně Kuchen-
reuter/R (perkusní pistole 
civilní replika). Soutěž druž-
stev v této disciplíně má ná-
zev Forsyth a na stupeň nej-
vyšší si pro další zlaté me-
daile vystoupali Josef For-
man, Stanislav Hromada a 
Petr Králíček. 
 
 
Kuchenreuter/R 
– bronz Josefa Formana 
 
 

 

 
Forsyth - mistři světa zleva Stanislav Hromada, Josef Forman a Petr Králíček  



Ani třetí den neodcházeli naši střelci s prázdnou. Oceněný byl Josef Forman za páté 
místo v disciplíně Remington/O (součet výsledků disciplín Colt a Donald Malson – 
originál perkusní revolver na 25 a na 50 metrů) a Stanislav Hromada za páté místo 
v disciplíně Cominazzo/R (křesadlová pistole replika). Tato disciplína v soutěži druž-
stev (Kunimoto) přinesla pro Miroslava Halabrína, Stanislava Hromadu a Petra Krá-
líčka stříbrné medaile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remington/O - 
5. místo Josef Forman 
dole uprostřed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cominazzo/R - 
5. místo 
Stanislav Hromada 
dole uprostřed 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kunimoto – 2. místo zleva Miroslav Halabrín, Sta-

nislav Hromada a Petr Králíček 
 
Do výčtu úspěchů patří samozřejmě i umístění do 
desátého místa, které je posledním posuzovaným 
v hodnocení států. Jen namátkou bych uvedl čtvrté 
místo družstva Gráf, Kadavý a Malůš v disciplíně 
Nagashino (jednotlivci Tanegashima - doutnáková 
puška vstoje) a páté místo v disciplíně Hinawa (Hi-
zadai - doutnáková puška kleče), páté místo druž-
stva Forman, Hromada a Kalina v disciplíně El 
Alamo (Donald Maldon – perkusní revolver na 
50m) a sedmé místo Gráfa, Kadavého a Malůše 
v disciplíně Kosuth (křesadlová puška). Ze soutě-
ží jednotlivců bych zmínil sedmé místo Králíčka 
(Cominazzo/R), osmá místa Malůše (Tanegashi-
ma/R a Vetterli/R), Formana (Mariette – perkusní 
revolver replika) a Panského (Kuchenreuter/O). 
 
 
Tradice je tradice – medaile, tentokrát Stanislava 
Hromady, na hotelové lampičce 



Celkový zisk naší výpravy byl dvě zlaté, stříbro a bronz ve družstvech a bronz 
v jednotlivcích, k tomu hodnocené čtvrté a dvě pátá místa v jednotlivcích a čtvrté a 
páté ve družstvech. V hodnocení států v zisku medailí a umístění do desátého místa 
v jednotlivcích se naše výprava umístila na sedmnáctém místě, v hodnocení družstev 
na výborném třetím. V celkovém hodnocení úspěšnosti co do počtu získaných me-
dailových umístění jsme byli jedenáctí. Nejúspěšnější byli opět Němci s 22 zlatými, 
16 stříbrnými a 16 bronzovými medailemi. Celkem bylo rozděleno 40 sad medailí 
jednotlivcům a 23 sad družstvům. 

 
 
 
 
Brokařům se bohužel 
moc nedařilo, přestože 
trefovali, na hodnocená 
umístění nedosáhli 
 

 
 
 
 
 
A nakonec trochu toho postesknutí. Z pohledu závodníků totiž nebyla naše účast na 
mistrovství zase tak růžová. Jeden z nich v denním tisku na dotaz novináře - „V Ma-
ďarsku jste střílel jako člen střeleckého klubu nebo jako reprezentant ČR?“ odpově-
děl toto: „Jako reprezentant ČR. A to mě trochu mrzí. My jsme jednou z odnoží Čes-
kého střeleckého svazu, protože musíme být někde oficiálně zaregistrovaní, a přes-
tože jsme Mistři světa, nenašel se nikdo, kdo by nás pozval třeba na kafe a chlebí-
ček, a poděkoval nám za reprezentaci našeho státu. My si všechno financujeme sa-
mi. Dopravu na závody, startovné, ubytování, střelivo, dresy. Prostě všechno.“ A ne-
bylo to jediné postesknutí nad nulovým financováním předovkářské reprezentační 
činnosti. Přestože se jedná o sportovní střelbu na klasické terče, pouze jinými zbra-
němi, navíc výhradně soukromými, a po technické stránce náročnější než je střelba 
moderními zbraněmi, není nikdo, kdo by tento střelecký sport a jeho reprezentační 
tým na státní úrovni podporoval. Smutné je, že i stejně početní slovenští střelci, přes-
tože je Slovensko oproti naší republice poloviční, měli uhrazené jak startovné, tak i 
ubytování. A to jsme je v celkovém hodnocení států předstihli. Shrňme si jen pro za-
jímavost náklady spojené s účastí na mistrovství světa. Startovné za účast jednotliv-
ce bylo 95 €, za každou střílenou disciplínu dalších 35 € a za družstvo 40 €, pojištění 
15 € a skladování zbraní 15 € za osobu. Naši střelci byli ubytovaní v 38 km vzdále-
ném hotelu, protože ten přímo na střelnici byl pro ně s cenou 120 € za dvoulůžkový 



pokoj a noc nad jejich finanční možnosti, takže i přes toto dojíždění ušetřili. Přestože 
se mistrovství konalo v podstatě „u sousedů“, oproti např. Austrálii před několika lety 
(což byla tenkrát záležitost kolem 120.000,- Kč z vlastních kapes každého z účastní-
ků), svěřil se jeden z dvojnásobných mistrů světa, že ho reprezentace naší vlasti při-
šla na 24.000,- Kč. Opravdu smutná bilance. Měli bychom se pyšnit tím, že máme 
mistry světa a maximálně je podporovat, vždyť i díky těmto nadšeným amatérům 
máme ve světě velice dobré jméno. Na mistrovství světa se hrála dvakrát česká 
hymna a předávaly našim střelcům zlaté, stříbrné i bronzové medaile. Vystříleli je 
sice členové Českého střeleckého svazu, nicméně nejenom díky vlastnímu umu a 
píli, ale také za vlastní peníze. Pokud mohu sám za sebe hodnotit, domnívám se, že 
všem těm, kteří na vlastní náklady reprezentovali naši republiku, patří uznání a dík. 
 
Výsledky - http://www.shooting.cz/pdf/160824-vl_27_ms_2016_mlaic_predovky.pdf 
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