
ČPTM a FČPTM v roce 2008 
 
Skončila kulová sezóna a dosažené výsledky v soutěžích letošního roku  nám dovolují 

bilancovat. Především všichni víme, jak úspěšně jsme se presentovali ziskem tří medailí na 
OH. Měli bychom, právem, být hrdi a spokojeni. Taky jsme. Sportovní střelectví je v Českém 
sportu skloňováno ve všech pádech. Zaslouženě. Chceme-li, a to určitě chceme, být úspěšní i 
v budoucích Olympijských hrách 2016 a 2020, nemůžeme usínat na vavřínech a přehlížet 
výslednost naší mladé nastupující generace. Letošní rok nás až tak moc neuspokojil. Chci Vás 
naladit na oblast našich kadetů a talentů, jenž by měli být právě Ti nastupující, co jednou 
v budoucnu nahradí naše současné reprezentanty. Aniž bych snižoval úspěch střelectví, ptám 
se. Máme dobře zaděláno, aby nám v dohledném budoucnu nezbyly oči jen pro pláč? 
Přesvědčilo nás letošní ME juniorů, konané doma v Plzni, že je všechno v pořádku a na dobré 
cestě k možným budoucím úspěchům mezi seniory? Jak to letos s talentovanou mládeží 
vypadalo?  
SMK ČSS, garant práce s mládeží již pátý rok organizuje ČPTM, který slouží ke zjištění 
současného stavu základny mladých, jejich sportovní výkonnosti a aktivní činnosti jejich 
mateřských SSK. 

I letos v letních měsících červen – srpen proběhla 4. kola ČPTM v puškových a 
pistolových disciplínách. Brokoví střelci nemají systém přípravy talentů rozdělen jako 
„kuličkáři“, nýbrž jejich dorostenci střílejí ČP spolu s „dospěláky“. Proto nebude v tomto 
článku o nich řeč. Kuličkáři se letos v terminech 21.-22.6. a 5.-6.7.2008 střetli dvakrát na 
střelnici ČSS v Brně a dvakrát v termínech 26.-27.7 a 23.-24.8.2008 na armádní střelnici 
v Plzni. Program jednotlivých kol zahrnoval všechny disciplíny včetně vzduchovek.  
Prvních dvou kol konaných v Brně se zúčastnilo celkem 261 střelců, kteří startovali v 
475 startech. Plzeňských kol pak  240 střelců v  440 startech. Účast tedy skoro vyrovnaná 
s malou převahou Brna, zřejmě způsobenou úvodními koly. Jak si vedli naši talenti celkově 
ve 12 disciplínách?  
Začneme disciplínou SM60 dorostenky. Představilo se nám 33 závodnic, které v 88 startech 
dosáhli maximum 591 bod. Jedenkrát. Stanovíme-li pomyslnou hranici 585 bodů, tuto 
překonala děvčata pouze 2x. Nejúspěšnější dorostenkou byla po zásluze čtrnáctiletá  Nikola 
Mazurová z Doudleb nad Orlicí. Ve stejné disciplíně, ale mezi dorostenci se nám představilo 
59 střelců, kteří dosáhli ve 178 startech maxima 589 bodů. Rovněž jedenkrát. Pomyslných 
585 bodů překonali 3 střelci. Nejúspěšnějším ležačkářem dorostencem byl Tomáš Vojáček ze 
Slatiny Brno. 
V disciplíně SM 3x20 ve čtyřech kolech střílelo 17 dorostenek. Ze 48 startů bylo dosaženo 
maxima 572 bodů. Pomyslných 550 bodů nastřílelo 9 děvčat. V této disciplíně pravdy byla 
suverénně nejlepší opět Nikola Mazurová z Doudleb nad Orlicí. Dorostenců startovalo celkem 
36 střelců ve 105 startech. Nejlepším dorostencem byl Vladislav Uhlíř z Hradce Třebeš. Však 
jejich maximum 561 bod a pouhých 5 skalpů hranice 550 bodů svědčí, že děvčata byť 
v menším zastoupení byla lepší. V obou malorážních disciplínách. 
Ve VzPu40 se představilo celkem 24 děvčat v 64 startech. Bylo jedenkrát nastříleno maxima 
389 bodů a pokořená hranice 380 bodů byla šestnáctkrát. Nejlepší vzduchovkářkou v součtu 
všech kol byla Lenka Trojáková z Dukly Plzeň. Chlapců ve stejné disciplíně nastoupilo 
celkem 44 ve 133 startech. Dvakrát bylo dosaženo maxima 385 bodů a celkem osmkrát byla 
pokořena hranice 380 bodů. Nejlepším dorostencem byl Petr Sváček z Černovic. I ve 
vzduchovce děvčata prokázala vyšší kvalitu a sportovní úroveň, než chlapci. 
Zůstaneme-li u vzduchovek, podívejme se na děvčata pistolářky. Celkem 17 dívek v  48 
startech dosáhlo jedenkrát maxima 370 bodů. Sedmkrát nastřílela přes 360 bodů. Nejlepší se 
stala Markéta Krykorová  z Bruntálu. Kluků střílelo 30 ve 110 startech. Jedenkrát dosáhli 
maxima 376 bodů a třikrát přestříleli hranici 370 bodů. Nejlepším vzduchovkářem se stal Petr 
Hrobař ze Sezemice. 



Ve SP30+30 ČPTM absolvovalo 15 děvčat. Střílela ve 44 startech. Maximální nástřel měl 
hodnotu 553 body. Přes 540 bodů se podařilo nastřílet jen 4x. Nejúspěšnější pistolářkou se 
stala Markéta Krykorková z Bruntálu. Kluků se představilo 16 v 46 startech. Maximální 
nástřel 546 bodů byl nastřílen 2x. Zato přes 540 bodů se dostali jen tři závodníci. Nejlepším 
byl Vít Jonák z Benešova.  
Olympijskou disciplínu LP60 absolvovalo ve všech kolech pouze 11 pistolářů. Z 32 startů 
pouze 2x pokořili hranici 500 bodů. Nejvyšší nástřel měl hodnotu 506 bodů. Nejlepším se stal 
Petr Hrobař ze Sezemice. 
V disciplíně RP2x30 střílelo 15 závodníků ve 40 startech. Pouze 4x přestříleli dorostenci 500 
bodů. Nejlepší výkon byl 525 bodů. Nejlepší závodník byl Jan Simandl z Brna. Tolik 
statistika.  
Ve srovnání s účastmi minulých ročníků, musíme konstatovat mírný pokles u puškařů. 
Varující je výrazný ústup pistolářů a to především v OH disciplínách. Varující proto, že 
v disciplíně LP je v SSK dostatek kvalitních zbraní. Zatímco vloni střílelo okolo 25 
štechrovkářů, letos se ve 4. kolech představilo pouze 11 závodníků. U disciplíny RP střílelo 
dohromady 15 rychlopalníků a to jen díky rozhodnutí SMK povolit střelbu v základních 
kolech i shortovými zbraněmi. Tato statistika, kolik nám střílí střelců a s jakou výkonností, by 
měla vrýt nám pracovníkům včetně státních a střediskových trenérů do čela nejednu hlubokou 
vrásku. To bylo hlavní příčinou, proč SMK slevila z přísného postupového klíče střelcům pro 
účast ve FČPTM. Aby zachránila existenci OH pistolových disciplín. 

Ze základních kol byla stanovena nominace pro účast ve Finále ČPTM, konaného 
v Brně ve dnech 6.-7.9.2008. Jak toto Finále dopadlo a podařilo se favoritům z kvalifikačních 
kol obhájit své přední postavení v žebříčku?  
Do Brna přijelo 91 závodníků ze 40 SSK. Těchto 91 děvčat a chlapců se poměřilo ve 12 
disciplínách ve 163 startech.  
V disciplíně SM60 dorostenci vyhrál Vojáček Tomáš ze Slatiny Brno nástřelem 589 bodů. 
Potvrdil tak roli favorita. Zvítězil před Řehořem z Příbrami (584) a Jiřím Bečkou z Prahy 
(582). Z děvčat Nikola Mazurová z Doudleb nad Orlicí potvrdila své postavení a přesvědčivě 
vyhrála s 590 body před Markétou Kozákovou z Plzně (581) a Ivonou Krummerovou z KV 
(580). Ve stejný den stříleli pistoláři VzPi40 ran. Z dorostenců vyhrál Petr Hrobař ze Sezemic 
výkonem 367 bodů a také potvrdil, že jeho postavení po 4. kolech nebylo náhodné. Zvítězil 
před Michalem Haráskem z Brna (355) a Davidem Hejnou z Ostravy (353). V kategorii 
děvčat vyhrála Veronika Vintrlíková ze Šumperka nástřelem 365 bodů. Další medailová místa 
vybojovaly Jitka Ježková z Rožnova (360) a Markéta Krykorková z Bruntálu (359).  
Odpoledne pistoláři stříleli SP30+30. Z dorostenek vyhrála favorizovaná Krykorková 
z Bruntálu výkonem 525 bodů před Vintrlíkovou ze Šumperka (516). Bronzovou příčku 
vybojovala Martina Šlechtová z Loun výkonem 509 bodů. Mezi dorostenci se lepším 
rozstřelem prosadil Šanca z Brna výkonem 547 bodů. Rozstřel o prvenství vyhrál se 
Simandlem z Brna (547). Bronz získal Michal Harásek z Brna výkonem 532 bodů.  Puškaři 
stříleli odpoledne VzPu40. Prvenství  v dorostencích vybojoval Vlastimil Pelikán z Dukly 
Plzeň nástřelem 383 bodů. O další dvě medaile se podělili Ondřej Pajda z Ostravy (376) a Jan 
Geiger z Brandýsa n. Labem (375). V závodě děvčat byly výkony vyrovnanější. Díky lepší 
poslední položce vyhrála Markéta Kozáková ze SŠ Plzeň výkonem 386 bodů před Kristýnou 
Slavatovou z Přezletic. Obě stejným nástřelem 386 bodů. O bod méně nastřílela Nikola 
Mazurová z Doudleb. 
Druhý den v závodě SM3x20 dorostenci vyhrál Vladislav Uhlíř z Hradce Třebeš nástřelem 
552 bodů. Zbývající dvě místa si rozdělili Tomáš Vojáček ze Slatiny Brno (550) a Martin 
Novák z Ostravy (545). U děvčat Nikola Mazurová nenechala nikoho na pochybách, kdo je 
královnou FČPTM. Rozdílem třídy vyhrála závod výkonem 565 bodů. Druhé místo získala 
Karolína Ditrychová z Hradce Třebeš výkonem 557 bodů. Třetí Markéta Kozáková ze SŠ 
Plzeň nastřílela 552 body.  



Olympijské pistolové disciplíny dorostenců byly výjimkou FČPTM. Do Finále nastoupili 
všichni závodníci do 18 let, kteří letos „vystřelili“. V LP všech 10 závodníků. Medaile si 
rozdělili Petr Polášek z Frenštátu výkonem 508 bodů, Ondřej Keberle z Brna (506) a David 
Hejna z Ostravy (499). V disciplíně RP2x30 byla situace obdobná. Nastoupilo všech 12 
přítomných střelců. Tentokrát všichni povinně se zbraněmi LR.  Vyhrál Jan Simandl z Brna 
výkonem 514 bodů před domácím Šancou (504) a Jakubem Klečkou z Chomutova (503). 

SMK je si vědoma, že připuštěním všech rychlopalníků a štechrovkářů do Finále 
ČPTM diskriminovala jiné disciplíny. Však dali jsme přednost tomuto rozhodnutí, neboť 
připuštěním první poloviny závodníků, bychom nenaplnili minimální účast  šesti závodníků. 
Z hlediska soutěžního řádu by tyto olympijské disciplíny pistoláři vůbec nemohli střílet. 
Přestože vím, že ČPTM a FČPTM střílejí „bezprizorní“ střelci, letos zcela bez jakékoli 
podpory, spíše, než moji profesionální kritiku jejich výkonnosti zaslouží obdiv a poděkování, 
že to vůbec dělají. Nemohu však nevidět obecně nízkou úroveň výsledků střelců celé ČR do 
18 let věku. Bojím se, že RSCM ze současné nabídky nebudou mít mnoho chuti koho 
podporovat. 
Kriteriem slušného hodnocení projdou pouze děvčata puškařky. A to díky Nikole Mazurové, 
která vyhrála obě malorážní disciplíny skvělými výkony 590 a 565 bodů a vyrovnané 
disciplíně VzPu40, kde všechny medailistky nastřílely přes 385 bodů. Také ve SM3x20 
dosáhly medailistky průměr 558 bodů. Možná ještě vítězové Vojáček s 589 body ve SM60, 
Hrobař se 367 body ve VzPi40, a medailistky ve VzPi40 Vintrlíková 365, Ježková 360, 
Krykorková 359 zaslouží pochvalné hodnocení. V ostatních disciplínách vítězové díky nízké 
úrovni výkonnosti svá prvenství spíše utrpěli, než vybojovali. Průměr medailistek ve 
SP30+30  - 516 bodů, nebo u chlapců 540 bodů, průměr 549 u puškařů ve 3x20  nás trenéry 
nenadchl. Neplácejme se v prsa, že vítěz štechrovky nastřílel 508 bodů, stejně tak 
rychlopalník 514 bodů. 
Ukazuje se, že práci s mládeží se více daří na Moravě. Největší zastoupení v účasti střelců 
měly Moravské SSK. Největší SSK Brno“50“ se 7 finalisty, 6 finalistů vyslala Dukla Plzeň a 
Rožnov p. Radhoštěm, 5 finalistu postavil SSK Slatina Brno, 4 finalisty – SSK Nivnice, SSK 
Ostrava a SSK Černovice. Z hlediska poctu získaných medailí Moravské SSK získaly 22 a 
České SSK 14 medailí. České SSK byly výrazně úspěšnější v puškových disciplínách. U 
pistolářů to bylo obráceně.  
Porovnáme-li účast minulých dvou ročníků, letos musíme konstatovat úbytek talentů. U 
puškařů ne tolik výrazný jako u pistolářů. A to především u LP a RP.  Jestliže se nám objevilo 
za celý rok 11 pistolářů v LP a 15 pistolářů v RP  nesdílím sebemenší optimismus. O 
dosahované výkonnosti stejně. Nebýt výjimky, aby rychlopalníci mohli střílet shortovými 
zbraněmi, střílelo by 7 pistolářů. Z toho tři se soukromými zbraněmi. V celé ČR 
z registrovaných asi 600 SSK se přípravě mládeže v OH disciplíně RP věnují pouze čtyři 
kluby!!! (Brno, Opava, Rožnov, Chomutov). 

Tyto skutečnosti vedou SMK k tomu, aby iniciovala inventury zbraní a jejich přehled 
přidělení v jednotlivých střediscích a RSCM pak podpořilo materiálem ty SSK, kde se 
mládeži a  ohroženým disciplínám věnují. Dalším možným důvodem úbytku talentů mohou 
být snad nevhodné termíny jednotlivých kol. V letošním roce nulová ekonomická a materiální 
podpora talentům v RSCM a SSK. Také slabá osobní účast státních a střediskových trenérů 
při jednotlivých kolech. Tím se míjí účinkem záměr centralizovat všechny talenty v přímých 
utkáních na jedno místo, aby se tito mohli představit zástupcům RSCM. Mohlo se úzce 
spolupracovat mezi trenéry aktivních SSK a RSCM. Bolesti aktivních SSK tak zůstávají dále 
nevyslyšeny a mnozí zodpovědní trenéři, kteří rozhodují o zařazování sportovců do 
podporované péče objevují a poznávají talenty jen z výsledkových listin.  
Svými úvahami nechci snižovat mimořádné střelecké úspěchy, které náš ČSS v oblasti státní 
representace dosáhl, ani se dotknout některých osob. Jen se nebojím při současné euforii 
úspěchů podívat se za sebe a také neslyšet názory hnutí. Věřím, že letošní soutěž talentů 
vyvolá na trenérských seminářích mnohé diskuse, vedoucí ke zlepšení letošního stavu.  



Jsem si plně vědom průměrných nákladů jednoho závodníka, možná budoucího talenta, 
v jediném kole (cesta, strava, ubytování, startovné, náboje). Představuje přes 1500,- Kč. Právě 
proto mne bolí, že jsem byl i kritický.   

Vážení trenéři talentů, z pozice předsedy SMK ČSS Vám děkuji za Vaši nesmírně 
obětavou práci na úseku mládeže v letošním roce. Dovolte mi vyslovit naději, že příště 
budeme mít určitě více důvodů a příležitostí k optimističtějším řádkům.   
 
Předseda SMK ČSS       D o l e ž a l   Jiří 
Brno 15.září 2008 
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