
 

 

S koncem střelecké sezóny byla ukončena Česká střelecká liga z předovek ve sportovní 

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

šek včetně perkusních brokovnic, vyhlášená Českým střeleckým svazem pro rok 2018.  

V následujícím shrnutí si dovolím prezentovat to nejdůležitější a ty nejlepší.  

 

Ve třinácti disciplínách ligy bylo letos do hodnocení zaznamenáno 1838 výsledků z 284 vý-

sledkových listin jednotlivých disciplín, střílených na 43 domácích i zahraničních soutěžích. 

 

Zúčastnilo se 116 střelců ze 41 klubů, ale podmínky pro zařazení do hodnocení ligy z nich 

splnilo jen 70 z 29 střeleckých klubů ČSS. Mezi předovkáře střílející podle mezinárodních 

pravidel v jednotné kategorii bez rozdílu věku a pohlaví se i letos zařadily čtyři ženy. Vzhle-



dem k náročnosti nejen úkonů spojených se samotnou střelbou, ale především náročnosti pří-

pravy všeho k ní potřebného se ani nelze divit, že raději dělají doprovod a starají se svým 

partnerům o zázemí. 

 

Pro znalé černoprachého střílení nebude myslím žádným překvapením, že se na prvních mís-

tech objevují již několik sezón stejní střelci. Mám ve zvyku vždy nejprve vyzdvihnout toho 

nejlepšího z nich, tentokrát však nevím, z kterého konce začít. Říká se - když nevíš, tak si 

trumfni a takovým pomyslným trumfem mezi předovkáři jsou ženy. Navíc dokáží svými vý-

sledky trumfnout spoustu mužů. 

 

Ze tří pistolářek mezi muži 

přímo září Lenka Panská 

z SSK Hracholusky, která 

v disciplíně Kuchenreuter pro 

civilní perkusní pistole obsadi-

la za nastřílených 96, 94 a 93 

bodů skvělé čtvrté místo mezi 

čtyřiceti devíti muži. Jediná 

dáma mezi muži v puškových 

disciplínách Tereza Bursíková 

z SSK Stará Lysá měla letos 

trochu propad, přesto s nástřely 

94, 91 a 89 bodů se svojí per-

kusní vojenskou puškou dosáh-

la v disciplíně Lamarmora na 

sedmé místo. 

           Lenka Panská                                                                             Tereza Bursíková  

 

V hodnocení mužů tentokrát nebudu sčítat jednotlivá umístění a vyhlašovat pomyslného krále 

ligy, ale zmínil bych některé podle mého soudu zajímavé výkony. Začal bych opět netypicky 

a to u nejstaršího střelce. Je jím osmasedmdesátiletý Vojtěch Jílek střílející za SSK Klatovy, 

který se umístil v disciplíně Vetterli na druhém místě díky vynikajícím nástřelům 98 a dvakrát 

97 bodů. Lepším než on byl jen Miroslav Malůš z SSK Uher-

ský Ostroh, který jediný v letošní sezóně docílil absolutního 

nástřelu 100 bodů a doplnil je dvakrát devadesáti devíti. 

Krásný výsledek se mu podařil i s doutnákovou puškou ve 

stoje, kdy nastřílel 99 bodů. Stejně krásných 99 nastřílel i 

Ladislav Kopp z SSK Kutná Hora vojenskou perkusní puš-

kou. K vynikajícím výkonům patří i 98 bodů nastřílených 

Stanislavem Hromadou z SSK Buchlovice a Josefem Forma-

nem z SSK ŠKODA Mladá Boleslav civilní perkusní pistolí. 

Oba mají na kontě ještě 97 bodů perkusním revolverem a 

stejný nástřel docílil i Karel Paichl z SSK Bílina. V tomto 

přehledu nelze vynechat Pavla Baláka z SSK Hradec Králové 

I, který již od jejich zavedení stále dominuje v disciplínách 

Whitworth a Minie střílených vleže na vzdálenost 100 metrů. 

Se svou vojenskou perkusní puškou překonal letos své sou-

peře dokonce o celých třiatřicet bodů. V historii ligy zatím 

v těchto dvou disciplínách nenašel přemožitele. 

            Vojtěch Jílek 



V disciplíně Mariette střílená per-

kusními revolvery zvítězil Josef For-

man (ŠKODA Mladá Boleslav) s 288 

body a jednotlivými nástřely 97, 96 a 

95 bodů. Druhý byl Karel Paichl (Bí-

lina) s 286 a třetí Stanislav Hromada 

(Buchlovice) s 285 body. 

 

Pro vojenské perkusní pistole je urče-

na disciplína Lorenz, ve které zví-

tězil Evžen Mertlík (Manušice) za 

281 a nástřely 94, 94 a 93 body. 

Druhý byl Pavel Dostál (Uherský 

Ostroh) s 272 a třetí Karel Paichl 

(Bílina) s 267 body. 

          Josef Forman                                                                                          Evžen Mertlík                                                                                                                                                                                                       

 

Další disciplínou je Kuchenreuter 

pro civilní perkusní pistole, ve které 

zvítězil Stanislav Hromada s 292 body 

za 98 a dvakrát 97. Druhý byl Josef 

Forman za 291 bod a nástřely 98, 97 a 

96, třetí Miloslav Panský (Hracholus-

ky) za 287 bodů.  

 

V disciplíně Cominazzo si křesadlovou pistolí titul mistr České 

střelecké ligy vystřílel také Stanislav 

Hromada výkonem 274 a nástřely 94, 

90 a 90. Druhou příčku obsadil Petr 

Králíček (Krhanice) s 273 a třetí Jaro-

slav Novák (Kutná Hora) s 270 body. 

                                                                                                                    Stanislav Hromada 

                                                                                                                                                               

Poslední pistolovou disciplínu, Tanzutsu, určenou pro doutná-

kové pistole opanoval Petr Králíček s 275 body za dvakrát 92 a 

91, druhé místo obsadil Stanislav Hromada s 272 a třetí byl 

František Kadavý (ŠKODA Mladá Boleslav) za 259 bodů. 

 

 

        

 

 

 

 

  

             Petr Králíček 



V disciplíně Lamarmora pro vojenské perkusní pušky zví-

tězil Gustav Gráf (SPORCK Stará Lysá) s 287 body za ná-

střely dvakrát 96 a 95. Druhý byl Ladislav Kopp (Kutná Ho-

ra) s 285 body a nástřely 99, 93 a 93, a třetí Petr Viliš 

(SPORCK Stará Lysá) s 283 body. 

 

S křesadlovou puškou v disciplíně Pennsylvania také zvítě-

zil Gustav Gráf s 283 body a nástřely 96, 94 a 93. Následo-

val ho Pavel Dostál s 278 a třetí byl Pavel Balák (Hradec 

Králové I) za 274 bodů.  

 

         Gustav Gráf 

 

 

 

 

 

Další disciplínou stříle-

nou na padesát metrů je 

Vetterli. Zde se stal 

mistrem ligy s civilní 

perkusní puškou za 298  

 

bodů s nástřely 100 a dvakrát 99 Miroslav Malůš (Uherský 

Ostroh), druhý byl za 292 Vojtěch Jílek (Klatovy) s 98, 97 a 

97body a třetí Antonín Křivák (EHO Hodonín) a 289 body. 

 

Miroslav Malůš zvítězil i v obu disciplínách pro doutnákové 

pušky. Mistrovský titul v Tanegashima střílené vstoje získal 

za 292 s nástřely 99, 97 a 96 bodů, druhý byl František Ka-

davý (ŠKODA Mladá Boleslav) s 289 a 97, 96 a 96, a třetí 

s 282 body Gustav Gráf. 

 

V disciplíně Hizadai střílené v kleče pak zvítězil Miroslav 

Malůš výkonem 293 za 98, 98 a 97 bodů, druhý byl Franti-

šek Kadavý s 283 a třetí Gustav Gráf s 282 body.     

 

Miroslav Malůš   

 

 



 

V disciplínách střílených vleže na sto metrů zdá se ne-

má u nás zatím Pavel Balák (Hradec Králové I) konku-

renta, neboť v obou zvítězil se značným náskokem.  

 

Mistrovský titul ve Whitworth s civilní perkusní puš-

kou získal za 283 body s nástřely 95, 95 a 93, druhý byl 

Antonín Pomeisl (Manušice) s 264 a třetí Petr Bartošek 

(Ostrava-Vítkovice)) s 256 body.  

 

              Pavel Balák 

 

S vojenskou perkusní puškou zvítězil v disciplíně Minie s 283 body a nástřely 95, 94 a 94, 

druhý byl Petr Bartošek s 250 a třetí Milan Chalcař (Ostrava-Vítkovice) také s 250 body. 

 

Závěrem se myslím hodí pogratulovat těm, kterým to dobře střílelo nejen doma, ale i 

v zahraničí a těm ostatním popřát, aby se jim příští rok dařilo a lépe ji to trefovalo. 

 

Výsledková listina je na http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=45983 

 

 

 

http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=45983

