
O putovní pohár Presidenta ČSS. 
 
Několik měsíců diskutovaná otázka účelnosti ČSL družstev nabyla konkrétní podoby. 
Rozhodnutím VV ČSS bylo Finále této soutěže zrušeno. Vedení Svazu spolu s STK hledalo 
jiné lepší řešení, které by umožnilo srovnání činnosti aktivistické sféry SSK. Existence 
zřízených 14 ti KS ČSS inspirovala řídící pracovníky k uspořádání srovnávací soutěže. Tím se 
zrodila myšlenka letos poprvé se pokusit o  přímé utkání všech KS ČSS v Putovním poháru 
Presidenta ČSS. STK vypracovala prováděcí směrnici limitující počty střelců jednotlivých 
KS, vypsala disciplíny a kategorie. Organizací zkušebního prvního ročníku bylo pověřeno 
Brno a SSK 50.  Soutěž proběhla 11. března t.r. na střelnici ČSS na Kývalce. 
 Již přihlášky napovídaly, že obavy z možné nízké účasti byly liché. K samotné 
presenci závodníků se dostavilo celkem přes 130 závodníků ze 12 KS ČSS. To bylo pozitivní 
zjištění. Utvrdilo vedení ČSS, že nová soutěž se do budoucna může těšit své oblibě.  
Ve vyšperkované sportovní hale se střílelo ve 4 směnách. Dvě směny  pro pistolové disciplíny 
a dvě směny pro puškové disciplíny. Ředitel závodu p. Doležal spolu s presidentem ČSS 
panem Pekařem při zahájení uvítali závodníky a poté předali řízení jednotlivých závodů HR, 
ing. Sůvovi. Závod jehož průběžné výsledky byly dataprojektorem promítány do prostoru 
bufetu začal v 9,00 hodin a to disciplínou VzPu60 ran. Poté následovala směna ve VzPi60. 
Poslední dvě směny byly určeny čtyřicetiranným disciplínám. Výsledkové listiny jednotlivců 
byly vyvěšovány po ukončení závodu příslušné kategorie. 
 
Jako první do závodu vstoupili puškaři muži a junioři. Ze 24 závodníků se nejlépe vedlo 
střelcům z Plzně. Zvítězil Kalný Michal hezkým nástřelem 593 body před Rozumem rovněž 
z Plzně (586) a Novotným z ČB (585). Do druhé směny nastoupili muži a junioři pistoláři. 
Z 27 střelců si bravurně vedl brněnský Borůvka Karel. Zvítězil hezkým nástřelem 577 bodů. 
O další dvě místa se podělili shodným nástřelem 570 bodů  Kolín ze StČ KS a Trnka z Prahy. 
Ve třetí puškařské směně startovalo 14 žen a juniorek. Tato kategorie prokázala vysokou 
výkonnost a vyrovnanost. Na prvních třech místech bylo dosaženo 393 body. Posledními 
položkami na sebe strhla vítězství Měrková (Driemerová) Zuzana z Olomouce před 
Munduchovou z Ostravy a Štěpánovou z Liberce. Ještě další čtyři závodnice přestřílely 
hranici 390 bodů. V samostatné kategorii dorostenek kde nastoupilo 14 děvčat, potvrdila 
výsostné postavení Brabcová Aneta z Liberce. Ta zvítězila s 391 bodem před Lauermannovou 
rovněž z Liberce (390) a Masaříkovou z Plzně (389). Mezi 20 dorostenci se nejlépe vedlo 
Hrabovskému ze Zlína s 393 body před domácím Dočkalem z Brna (392) a Bartoškem rovněž 
ze Zlína (385). 
Poslední čtvrtá směna rozhodla o konečném pořadí pistolářů čtyřicítek. Pro nízkou účast 
presentovaných dorostenek tyto musely být sloučeny s kategorií žen a juniorek. V této 
sloučené kategorii nastoupilo 19 závodnic. V závodě se prosadila Musilová Michaela z CB. 
Ta zvítězila nástřelem 380 bodů. Na dalších místech skončila Konigová z Moravskoslezského 
KS (376) před třetí Dosoudilovou z Pardubic (374). Poslední kategorií, která mohla ovlivnit 
celkové pořadí byli dorostenci pistoláři. 17 borců se popralo o body za umístění následovně. 
Vyhrál Malúšek David ze Zlína s 371 bodem před Slámou z Prahy. Ten nastřílel 370 bodů. 
Třetí příčku vybojoval Lepka z Ostravy se 369 body.  

Po ukončení poslední směny byly všem prvním deseti závodníkům každé disciplíny a 
kategorie přiděleny body za umístění, které se vpracovaly do tabulky celkového hodnocení 
úspěšnosti zúčastněných KS. Po vypršení času určeného na protesty, HR ing. Sůva vyhlásil 
výsledky pořadí KS. V prvním ročníku zvítězilo a držitelem putovního poháru se stalo 
Jihomoravské KS se ziskem 76 bodů těsně před Moravskoslezským KS, které získalo 75 bodů 
a třetím Libereckým KS. To dosáhlo 74 bodů za umístění. Doj o první tři místa byl tedy 
vzácně vyrovnaný. Následná tabulka ukazuje další pořadí KS. Tabulka neukazuje počet 
střelců startujících za jednotlivá KS, ale vystihuje ve kterých disciplínách tato KS bodovala. 



 Zorný úhel pohledu SMK ČSS je zaměřen především na kategorie dorostenců a 
dorostenek. Úspěšnost právě těchto kategorií dokladuje jak se a ve kterých KS pracuje 
s mládeží dobře a kde se daří méně. Dokonce ukazuje ještě dál. Jde o první ročník. Nesuďme 
přísně hned napoprvé. Snad si ta KS, která na body nedosáhla nebo dokonce se soutěže vůbec 
nezúčastnila si svoji absenci v práci více uvědomí a v dalších ročnících příjemně překvapí. 
Mají se to od koho naučit. Jejich sousední Liberecké KS patří k jedněm z nejúspěšnějších.  
 
 

  
    vzduchová puška vzduchová pistole 

poř. kraj cel.
muži+junioři ženy+juniorky dorostenci dorostenky muži+junioři ženy+juniorky+dorostenky         dorostenci 

                                                                      

1 BO 76         9 5     13 8 5   7       15       7               7       

2 OV 75 8       13 7 6                   8       13               11 9     

3 LB 74         11 4 3   7 4     15 13 9           8                       

4 PH 65 4       8                       11 4 3   9 5             13 8     

5 PM 63 15 13 9           3       11       7 5                             

6 CB 46 11               6       5       9       15                       

7 ZL 44 3               15 11                                     15       

8 PU 39                         8 3     6       11 6             5       

9 OC 35 5       15       9       6                                       

10 SČ 27 7                       4       13       3                       

11 HK 13                                                         6 4 3   

12 JI 10 6                                       4                       

13 KV 0                                                                

14 UL 0                                                                 

 
 
Přestože se KS na 13. a 14. místě soutěže nezúčastnily, první ročník Putovního poháru 
Presidenta se uchytil. SMK chová do budoucna myšlenku možného zrození Mistrovství ČR 
právě v soutěži KS, která ukazuje na aktivní sportovní činnost hnutí. Snad si jen ČSS 
zasloužil od posledního větší poděkování za poskytnutí materielní podpory v podobě 
bezúplatného převodu přitahovacího zařízení, než projevený nezájem o tuto soutěž.  
Jako pořadatelé se omlouváme za to, že se nám nepodařilo závod zvládnout bez drobných 
potíží při selhání programu. Byli jsme nuceni k improvizaci, která však na kvalitě soutěže 
netratila. 
Z pohledu předsedy SMK chci poděkovat všem zúčastněným KS za to, že přistoupili k nové 
soutěži s patřičnou odpovědností. Zvláště pak za to, že v počtu zúčastněných byla silnější 
polovina juniorských kategorií. Vítězná KS obdržela jako odměnu celkem 60 tis. diabolek. A 
putovní pohár? Ten bude předán vítěznému Jihomoravskému KS při příležitosti každoročního 
slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších sportovců. 
   
V Brně dne 13.3.2006 
Předseda SMK ČSS, ředitel soutěže           Do l e ž a l   Jiří 


