
 

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

pro rok 2019. Byla vyhlášena Českým střeleckým svazem pro své členy ve čtrnácti disci-

plínách ve sportovní střelbě z perkusních revolverů, perkusních, křesadlových a dout-

nákových pistolí a pušek včetně perkusních a křesadlových brokovnic. Pokusím se zde 

opět o jakési zhodnocení. 

 

Jistě každý zná rčení o dvou zprávách, jedné dobré a jedné špatné. Začal bych myslím zcela 

klasicky tou špatnou. Tedy spíš smutnou. Letos nebyla ve výsledcích ligy vyhlášena ani jedna 

z brokových disciplín, neboť se u nás nekonal žádný závod a z těch mezinárodních bylo 

k dispozici jen šest výsledků z Mistrovství Evropy. Je pravdou, že jsou tyto disciplíny po 

všech stránkách velmi náročné a střelců, kteří je u nás provozují, moc není a ještě jich po-

zvolna ubývá. Žalostně málo je u nás i závodů s disciplínami střílenými na sto metrů, takže 

ani zde nemají střelci moc možností získat potřebný počet výsledků pro zařazení do ligy. 

Tou dobrou zprávou je vyhlášení výsledků ze všech ostatních dvanácti kulových disciplín a 

v řadě případů i s velice kvalitními výsledky. Do hodnocení těchto disciplín bylo zaznamená-

no 1962 výsledků z 276 výsledkových listin jednotlivých disciplín, střílených na 43 domácích 

i zahraničních soutěžích. Zaregistrováno bylo 102 střelců z 36 klubů, ale podmínky pro zařa-

zení do výsledkové listiny ligy splnilo jen 72 z nich, reprezentujících 29 střeleckých klubů 

ČSS. V jednotné kategorii byly mezi muži zaznamenány pouze čtyři ženy, dvě z nich se 

ovšem svými výsledky zařadily mezi ty nejlepší. 



Z pohledu ostatních střeleckých disciplín, teď mám na mysli například ty olympijské, by se 

dalo říct, že se střílení černým prachem z předovek moc lidí registrovaných v Českém střelec-

kém svazu nevěnuje. Ono přece jenom to čištění zbraní, neboť málokdo střílí jen jednu disci-

plínu a hlavně příprava střeliva dá o hodně víc práce, než jen protáhnout hlaveň vytěrákem a 

koupit hotové náboje. Ovšem kdo k těmto disciplínám jednou přičichl, stávají se pro něj sr-

deční záležitostí. 

 

Kdo alespoň trochu 

sleduje předovkářské 

dění tak ví, že naši 

střelci vozí pravidelně 

medaile z mistrovství 

Evropy i světa pořáda-

ných MLAIC. Tito lidé 

se samozřejmě díky 

svým výsledkům obje-

vují na prvních místech 

na mistrovství ČR i 

České střelecké ligy.  

Ve svém hodnocení již 

dvacátou první sezónu 

vyzdvihuji ty nejlepší 

střelce většinou na zá-

kladě umístění na prvních třech místech nebo výjimečných nástřelů. Vyhlásit pomyslného 

krále ligy je značně problematické, neboť každý účastník střílí jiný počet disciplín. Ten nej-

všestrannější jich zvládá deset a neodchází bez medailí, někteří se věnují jen krátkým nebo 

dlouhým zbraním, mnoho jich ale střílí obojí. Nezbývá tedy nic jiného, než toto hodnocení 

rozdělit do tří kategorií. 

 

Mezi těmi, kteří 

střílí jen z krátkých 

zbraní, bych na 

prvním místě zmínil 

Josefa Formana 

z SSK Škoda  

Mladá Boleslav 

 

se dvěma vítězstvími, jedním druhým místem a 

krásných 99 a 98 bodů v disciplíně Kuchenreu-

ter (Perkusní pistole civilní). Následoval by ho 

Petr Králíček z SSK Krhanice s jedním prvním, 

dvěma druhými, jedním třetím místem a 96 

body v disciplíně Cominazzo (Křesadlová pis-

tole). Za zmínku stojí i letošní nováček mezi 

předovkáři Michal Stolín z SSK Nové Lesy, 

který zvítězil v disciplíně Lorenz (Perkusní 

pistole vojenská). 



Rozhodnout se mezi puškaři je složité. 

Miroslav Malůš z SSK Uherský Ostroh 

se věnuje třem disciplínám a ve všech 

zvítězil. Absolutní nástřel v hodnotě 100 

bodů se mu podařil v discipíně Vetterli 

(Perkusní puška civilní) a Hizadai 

(Doutnáková puška kleče). Pavel Balák 

z SSK Hradec Králové I si v pěti 

disciplínách vystřílel dvě první, dvě 

druhá a jedno třetí místo. Nutno 

podotknut, že ta první byla 

v disciplínách Whitworth (Perkusní 

puška civilní) a Minie (Perkusní puška 

vojenská) střílených vleže na sto metrů, 

v nichž dosud nenašel 

přemožitele ani na 

mistrovství ČR, ani v České 

střelecké lize. Opominuot 

nelze Gustava Gráfa se 

dvěma prvními a jedním 

druhým místem a jeho 99 

bodů v disciplíně 

Pennsylvania (Křesadlová 

puška). 

 

Z těch co střílí z krátkých i dlouhých zbraní a dosáhli na přední umístění bych zmínil Pavla 

Dostála z SSK Uherský Ostroh s druhým místem v discipíně Lorenz (Perkusní pistole 

vojenská) a třetím v disciplíně Pennsylvania (Křesadlová puška). Dále pak Antonína Pomeisla 

z SSK Manušice se třetím místem v disciplíně Kuchenreuter (Perkusní pistole civilní) a 

druhým místem ve stometrové disciplíně Whitworth (Perkusní puška civilní). 

 

Samostatnouu 

kapitolou jsou 

úspěchy žen, 

které střílí 

společně s muži. 

Ze tří pistolářek 

si nejlépe vedla 

Lenka Panská 

z SSK Hracho-

lusky, která 

v disciplíně Kuchenreuter (Civilní perkusní pistole) obsadila 

za nastřílených 96, 94 a 94 bodů skvělé šesté místo mezi 

padesáti šesti muži. Jediná dáma mezi muži v puškových 

disciplínách Tereza Bursíková z SSK Stará Lysá se letos 

předvedla ve skvělé formě a dosáhla v disciplíně Lamarmo-

ra (Perkusní puška vojenská) na třetí místo. Svůj nejlepší 

nástřel 98 bodů podala dokonce na mistrovství ČR. 



 

V disciplíně Mariette střílené perkusními revolvery zvítě-

zil Josef Forman (ŠKODA Mladá Boleslav) s 287 body a 

jednotlivými nástřely 97, 95 a 95 bodů. Druhý byl Jiří Kor-

bel (Magnum Praha) s 285 a třetí Petr Králíček (Krhanice) 

s 283 body. Stejný nástřel měl i čtvrtý Miloslav Panský 

(Hracholusky). 

 

Další disciplínou je Kuchenreuter pro civilní perkusní pis-

tole, ve které také zvítězil Josef Forman s 294 body za 99, 

98 a 97. Druhý byl Petr Králíček za 289 bodů a nástřely 97 a 

dvakrát 96, na třetí místo se vyšvihnul Antonín Pomeisl 

(Manušice) s 287 body.  

 

Pro vojenské perkusní pistole je určena disciplína Lorenz, 

ve které zvítězil mezi předovkáři nováček Michal Stolín 

(Nové Lesy) s 272 body a nástřely 94, 90 a 88 bodů. Dru-

hý byl Pavel Dostál (Uherský Ostroh) s 271 a třetí Evžen 

Mertlík (Manušice) za 269. 

 

V disciplíně Cominazzo si křesadlovou pistolí titul mistr České 

střelecké ligy vystřílel Petr Králíček výkonem 277 s nástřely 96, 

91 a 90 bodů. Druhou příčku obsadil Josef Forman s 273 a třetí 

Stanislav Hromada výkonem 271 bod. 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

Poslední pistolovou disciplínu, Tanzutsu, určenou pro 

doutnákové pistole opanoval Stanislav Hromada s 280 body 

za 96, 94 a 90, druhé místo obsadil Petr Králíček s 273 a 

třetí byl Štěpán Kopeček (Krhanice) za 258 bodů. 

 

V disciplíně Vetterli se 

stal mistrem ligy s civilní 

perkusní puškou za 297 

bodů s nástřely 100, 99 a 

98 Miroslav Malůš (Uher-

ský Ostroh), druhý byl za 

293 Pavel Dostál (Uher-

ský Ostroh) s dvakrát 98 a 97 body a třetí Pavel Balák (Hradec Králové I) s 290 body. 



Další disciplínou stříle-

nou na padesát metrů je 

Lamarmora pro vojen-

ské perkusní pušky, ve 

které zvítězil Gustav 

Gráf (SPORCK Stará 

Lysá) s 290 body za nástřely dvakrát 97 a 96. Druhý byl Pavel Balák s 288 a třetí Tereza 

Bursíková (SPORCK Stará Lysá) s 284 a nejlepším nástřelem 98 bodů.  

 

S křesadlovou puškou 

v disciplíně Pennsylvania 

zvítězil také Gustav Gráf za 

291 s nástřely 99 a dvakrát 

96 bodů. Následoval ho 

Pavel Balák s 287 a třetí byl 

Pavel Dostál za 278 bodů.  

 

Miroslav Malůš zvítězil 

i v obu disciplínách 

pro doutnákové pušky. 

Mistrovský titul v Ta-

negashima střílené vsto-

je získal za 294 s nástře-

ly 99, 98 a 97 bodů, druhý byl Gustav Gráf s 279 a pouze o jeden bod horší výsledek měl třetí 

František Kadavý (ŠKODA Mladá Boleslav). 

 

V disciplíně Hizadai střílené v kleče pak zvítězil Miroslav Malůš výkonem 297 za 100, 99 a 

98 bodů, druhý byl František Kadavý s 288 a třetí Radim Hladký (EHO Hodonín) s 277 body.     

 

V disciplínách střílených vleže na sto metrů zdá se nemá u nás zatím Pavel Balák (Hradec 

Králové I) konkurenta, neboť v obou zvítězil se značným náskokem.  

Mistrovský titul ve 

Whitworth s civilní perkusní 

puškou získal za 281 body 

s nástřely 94, 94 a 93, druhý 

byl Antonín Pomeisl s 272 a 

třetí Petr Bartošek (Ostrava-

Vítkovice)) s 252 body.  

 

S vojenskou perkusní 

puškou zvítězil v disci-

plíně Minie s 273 body 

a nástřely 95, 89 a 89, 

druhý byl Zdeněk Vích 

(Nová Paka) s 246 a třetí Zdeněk Vítek (Orličtí ostrostřelci Čestice) s 235 body. 

 

Výsledková listina je na http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=47170 

přímo otevřená je zde http://www.shooting.cz/pdf/191112-csl_predovky_2019_vysledky.pdf  

 

A nakonec kromě gratulace ještě následuje přehlídka mistrů ligy a úspěšných děvčat. 

http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=47170
http://www.shooting.cz/pdf/191112-csl_predovky_2019_vysledky.pdf


Galerie nejlepších 
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