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Regionální střelecké centrum mládeže (dále jen RSCM) Českého střeleckého svazu 
(ČSS) funguje v Písku od počátku roku 2008. RSCM Písek má v náplni činnosti zajišťovat 
kompletní servis v nejnižším stupni vrcholové přípravy sportovních střelců v olympijských 
brokových disciplínách Skeet a Trap. Od počátečního vyhledávání talentů, přes odborné 
zajištění jejich sportovní přípravy, vytvoření ideálních tréninkových podmínek až po 
materiální i finanční podporu. Činnost RSCM je zaměřena na Jihočeský kraj s přesahy i do 
ostatních krajů (ZČ, SČ, VČ), kde se vyskytují aktivní střelecké kluby schopné a ochotné 
pracovat s mládeží, který je bohužel velmi málo. 

 
Vedoucím RSCM Písek a zároveň hlavním trenérem je Petr Zvolánek, zaměstnanec 

ČSS, držitel trenérské licence I. Třídy (A 1331). 
 
Sídlo RSCM je v budově Střední lesnické a vyšší odborné školy lesnické 

B.Schwarzenberga v Písku. V přízemí budovy internátu v ulici Burketova 52 je situována 
kancelář a sklad zbraní. Sklad zbraní splňuje nejpřísnější kritéria pro uložení zbraní a střeliva 
stanovená zákonem 119/2002 Sb. Obě prostory jsou vybaveny moderním zabezpečovacím 
systémem včetně napojení na PCO. Kancelář je vybavena počítačovou sestavou včetně 
multifunkční tiskárny, s možností připojení na internet díky pevnému připojení využívajícímu 
telefonní síť SLŠ Písek. 

 
RSCM je vybaveno mikrobusem Peugeot z majetku ČSS. Toto vozidlo slouží k přepravě 

materiálu a k dopravě sportovců na tréninky a soutěže. Dále RSCM využívá několik zbraní ČSS 
k zabezpečení tréninkové činnosti členů RSCM. 

 
Pro potřeby členů RSCM a všech zájemců o sportovní brokovou střelbu pracuje při 

RSCM a SLŠ Písek Sportovně střelecký klub (SSK) SLŠ Písek. Tento klub, původně zaměřený na 
disciplínu běžící terč, postupně zaměřil svoji činnost na brokovou střelbu a stal se mateřským 
klubem takřka všech členů RSCM Písek. V současné době SSK SLŠ Písek funguje jako nejnižší 
organizační složka ČSS a zajišťuje veškeré služby pro členskou základnu v Písku a okolí. 

 
 
Pro svoji střeleckou činnost využívá RSCM Písek střelnici Provazce vzdálenou 5km 

z centra Písku. Střelnice Provazce je v majetku společnosti Lesy města Písku s.r.o. (Lesy MP) 
Tato společnost střelnici provozuje, zajišťuje všechny hlavní činnosti na střelnici a svojí 
činností vytváří zcela ideální podmínky pro práci RSCM. Střelnice je vybavena dvěma střelišti 
Skeet, dvěma střelišti Trap a dále mnoha jinými střelišti, která nejsou využívána pro činnost 
RSCM (např. Vysoká věž, Lovecký parcour, Běžící zajíc a dále 5 kulových střelišť od 35 do 
100m). Střeliště Skeet jsou vybavena jedním zařízením Laporte (v majetku Lesy MP) a jedním 
zařízením Nasta (v majetku ČSS). Střeliště Trap jsou vybavena jedním zařízením FAB (Lesy 
MP) a jedním zařízením ProMatic (ČSS). V únoru 2011 zakoupily Lesy MP dvě nová 
vypouštěcí zařízení pro Trap od italského výrobce Elfipa. Díky investici více jak 6.000 EUR 
došlo k výraznému zlepšení podmínek pro střelbu na obou trapových střelištích.  

Na střelnici funguje občanské sdružení Střelecký klub píseckých hor (AVZO), které ve 
spolupráci s Lesy MP poskytuje všechny služby související s běžným provozem střelnice, 
včetně obslužného personálu pro tréninky a střelecké soutěže. 

V průběhu let 2008-2010 bylo na střelnici provedeno mnoho úprav zaměřených na 
zkvalitnění poskytovaných služeb se zvýšeným důrazem na přípravu sportovců RSCM Písek. 
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Byly provedeny terénní úpravy na střelištích Skeet i Trap spočívající ve srovnání terénu a 
zasypání terénních nerovností a terénních depresí. Pro zvýšení bezpečnosti byly vytvořeny 
valy z hlíny a bezpečnostní bariéry z tvrdého dřeva mezi jednotlivými střelišti, vybudovaly se 
záchytné sítě mezi skeetovými střelišti. Bylo zdokonaleno usazení vrhaček a přepracován 
prostor výletu terčů. Všechny tyto změny měly za cíl zdokonalit poskytované služby a 
podmínky na střelištích co nejvíce přiblížit běžným světovým standardům.  

V roce 2011 se pokračovalo v aktivitách vedoucích k dalšímu zlepšení kvality střelišť. 
Navázalo se na výstavbu valů z předešlých let, pokračovalo se v jejich prodlužování a zvýšení 
v prostoru skeetových střelišť. V případě jejich dokončení dojde nejen ke zlepšení podmínek 
střelby díky lepší viditelnosti terčů, ale dojde i ke snížení hlukových vlivů střelnice na její 
okolí. Dále je v plánu pro období přelomu roku 2011 a 2012 vybudovat kompletní nové 
vydláždění všech brokových střelišť zámkovou dlažbou. 

 
Pro potřeby přípravy členů RSCM Písek byly využívány i jiné střelnice v ČR. Dříve to 

bývala převážně střelnice ČSS v Plzni Lobzích. Bohužel v roce 2011 nebyla střelnice v Plzni 
využívána vůbec. Důvodem bylo omezení provozu střelnice. Ostatní střelnice, především 
v Brně a Hradci Králové jsou využívány velmi málo, z důvodu velké dojezdové vzdálenosti a 
především z důvodu vysoké finanční náročnosti takovéto přípravy. Tyto střelnice byly 
využívány pro přípravu pouze vždy před důležitými soutěžemi pořádanými na těchto 
střelnicích.  Oproti předchozím rokům nebyla využívána pro přípravu sportovců ani střelnice 
v Šindlových Dvorech (ČB), bohužel i tam přípravu znemožňovaly nevyhovující ekonomické 
podmínky. Tuto střelnici využívali někteří členové RSCM pro individuální přípravu. 

 
Po třech letech činnosti lze hovořit o tom, že se v disciplíně Skeet podařilo vytvořit 

kvalitní a konkurence schopný kádr střelců pokrývající všechny úrovně výkonnosti. Od 
mužské a juniorské reprezentace, přes střelce kategorie M až po perspektivní dorostence a 
začátečníky v kategorii T. Podařilo se také více zapojit dívky a zvýšit jejich výkonnost.  

Velké rezervy jsou však doposud v zabezpečení přípravy střelců v disciplíně Trap. 
Domnívám se, že jednou osobou nelze zabezpečit kvalitní přípravu v obou disciplínách. 
Z tohoto důvodu jsem zaměřil svoji aktivitu převážně na přípravu střelců disciplíny Skeet, což 
se pochopitelně negativně projevuje u Trapu. Střelců je mnohem méně, jejich kvalita a 
výsledky jsou podstatně nižší, přestože se často jedná o velmi talentované sportovce. Bylo by 
velkým přínosem pro činnost RSCM, pokud by se podařilo najít vhodného trenéra pro 
disciplínu Trap a také najít finanční prostředky na odměnu za jeho práci. 

 
V rámci zkvalitnění činnosti a zvýšení dosahu aktivit RSCM se snaží RSCM o spolupráci 
s několika aktivními SSK. Jednalo se především o SSK Patrol (ČB), SSK El-Cid Byšice (SČ) a SSK 
Mladá Vožice (TA). První dva jmenované kluby bohužel postupně odstoupily od práce 
s mládeží a věnovují se jen výkonnostním a komerčním aktivitám, či neolympijským 
brokovým disciplínám.  

V souladu s náplní činnosti RSCM byl prováděn monitoring perspektivních talentů při 
střeleckých akcích pořádaných na střelnicích v širokém regionu. Jednalo se především o 
střelnice v  Mladé Vožici, Soběslavi (Zvěroticích), Strakonicích, Vyšším Brodě, Ústalči, 
Dnešicích, Pičíně, ve Vráži a dalších. Na uvedených střelnicích byly probrány možnosti 
spolupráce s místními nadšenci. Na některých střelnicích byli vybraní střelci (členové ČSS) 
materiálně podpořeni formou dotace střeliva.  
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Bohužel většímu rozvoji práce s mládeží v uvedených klubech a na uvedených 
střelnicích brání především v prvé řadě ekonomické limity způsobené vysokou finanční 
náročností brokové střelby. V další řadě je to nedostatek osob schopných pracovat jako 
trenéři mládeže na nejnižším stupni přípravy (SSK). Pokud se přesto takové osoby najdou, 
spolupráce velmi záhy končí především z důvodu nedostatku volného času a také 
nedostatečné ekonomické zainteresovanosti trenérů na této činnosti. 

  
Po přehodnocení všech možností RSCM a množství materiálu ČSS určeného na 

podporu talentů byly postupně všechny aktivity koncentrovány na mateřskou základnu 
RSCM na střelnici Provazce v Písku. Snahou vedoucího RSCM je zajistit všem zájemcům o 
brokovou střelbu co nejlepší podmínky, jak ve formě kvalitní dobře připravené střelnice, tak i 
v osobě plně kvalifikovaného, vzdělaného a zkušeného trenéra. To vše se snažíme nabídnout 
na střelnici v Písku. Tato forma přípravy koncentrovaná přímo na základnu RSCM umožňuje 
také maximální přehled o způsobu a efektivitě čerpání materiální podpory z ČSS. Bylo také 
přistoupeno k razantnímu snížení počtu podporovaných sportovců. Snahou bylo rozdělit 
materiální podporu mezi menší množství sportovců a zajistit jim tak lepší podporu a péči. 
Výsledkem měla být lepší trénovanost a vyšší výkonnost vybraných sportovců, což se snad 
splnilo. 

 
Z důvodu zlepšení péče o střelce na střelnici Provazce v Písku a z důvodu výchovy 

dalších potenciálních trenérů mládeže byla navázána spolupráce s Bedřichem Jonášem. 
Jedná se o dlouholetého úspěšného střelce ČSS v disciplíně BT. Jmenovaný se pod dohledem 
vedoucího RSCM účastní střelecké přípravy, získává informace potřebné k získání kvalifikace 
trenéra brokových disciplín. Účastnil se i několika soutěží. Za svoji práci byl odměňován na 
základě smlouvy o provedení práce. 

 
Úroveň vybavení sportovců zbraněmi je relativně dostačující. Je to však i díky tomu, 

že mnoho střelců je vybaveno vlastními zbraněmi.  
 Technologické vybavení střelnice je v současné době také dostačující. Používané 
vrhačky jsou však více jak deset let staré. Je tedy třeba v dohledné době počítat s nutnou 
postupnou obnovou technologií jak na Skeetu, tak i na Trapu 

Veškerou střeleckou výstroj, jako jsou střelecké vesty, brýle, či sluchátka, používají 
střelci vlastní a bude tomu tak i nadále. Není tudíž potřeba nějaké obměny, či jiné investice 
do výstroje. 
 
 RSCM Písek a SSK SLŠ Písek v roce 2011 zahájilo spolupráci s KS ČSS Jihočeského kraje. 
Byl uspořádán Krajský přebor mládeže v brokových disciplínách, který byl dotován poháry a 
drobnými cenami z rozpočtu KS ČSS  JČ Kraje. 
 
 RSCM v Písku funguje tři, resp. čtyři, roky. Za tu dobu prokázalo zcela nepochybně 
smysluplnost a opodstatnění své existence. Během té doby se v základně vystřídalo více jak 
šedesát adeptů brokové střelby. Většina z nich tu dnes již není a střelbě se nevěnuje, ale to je 
přirozený proces při výběru a výchově těch nejlepších. Toho pomyslného vrcholku ledovce 
nelze dosáhnout bez široké základny dole. Tím pomyslným vrcholkem ledovce se stalo 
vystoupení dorostence Františka Kadlece ze SLŠ Písek a RSCM Písek na letošním Mistrovství 
Světa v Bělehradě, kde dokázal v disciplíně Skeet junior obsadit v skvělé čtvrté místo a 
zároveň měl svým výkonem hlavní podíl na zisku bronzové medaile družstva juniorů. 
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Evidence členů RSCM Písek v roce 2011: 

 
  Příjmení, jméno Disc. Dat.nar. Kategorie Zařazení Čl.průk.ČSS SSK 

1 Buchta Martin Skeet 5.2.1995 Dorost T 39156 0664 SLŠ Písek 

2 Filip Petr Trap 30.1.1995 Dorost T 38231 0664 SLŠ Písek 

3 Kadlec František Skeet 7.3.1993 Dorost M 37624 0664 SLŠ Písek 

4 Kožený Jan Trap 26.4.1993 Dorost T 37644 0664 SLŠ Písek 

5 Malý Lukáš Skeet 20.11.1996 Dorost T xxx 0664 SLŠ Písek 

6 Maxa Milan Skeet 17.2.1992 Dorost M 37450 0664 SLŠ Písek 

7 Pešička Miroslav Skeet 31.1.1997 Dorost T 38705 0664 SLŠ Písek 

8 Picek Petr Skeet 17.2.1998 Dorost T 38110 0664 SLŠ Písek 

9 Smetana Zdeněk Trap 13.10.1995 Dorost T 38230 0664 SLŠ Písek 

10 Sova Jaroslav Trap 26.4.1995 Dorost T 37625 0664 SLŠ Písek 

11 Šumová Barbora Skeet 17.2.1995 Dorost T 39157 0664 SLŠ Písek 

12 Švecová Nikol Skeet 22.2.1993 Dorost T 37627 0664 SLŠ Písek 

13 Tomášek Petr Skeet 13.4.1993 Dorost M 36286 0664 SLŠ Písek 

14 Zámečník Jan Skeet 10.7.1996 Dorost T 38704 0664 SLŠ Písek 

 
Podrobnější zhodnocení, výkony a perspektivy jednotlivých sportovců najdete v příloze této 
zprávy. 
 
  
 

 

Co je životně důležité pro další činnost RSCM v Písku (a nejen v Písku)?  
 
- Dobré zázemí pro činnost, spočívající v příslušnosti k silnému, zdravému a 

perspektivnímu sportovnímu svazu vedenému kvalitním managementem.  
 
- Rozsáhlá a pokud možno co největší finanční a materiální podpora.  
 
- Adekvátní finanční ohodnocení práce trenérů, jež by je dostatečně 

zabezpečilo a umožnilo jim plně a co nejlépe se věnovat pouze trenérské 
činnosti. 

 

 

 

 

 

 

Petr Zvolánek 
           Vedoucí RSCM Písek 


