
Mistrovství České republiky 2010 z předovek
Ve dnech 10. a 11. července proběhlo Mistrovství České republiky 2010 ve sportovní 
střelbě z předovek, o jehož uspořádání se v rámci Českého střeleckého svazu opět po 
dvou letech úspěšně postarali členové SSK Uherský Ostroh. O devět mistrovských titulů 
ve čtyřech disciplínách z krátkých a pěti z dlouhých perkusních a křesadlových zbraní 
zápolila  téměř  osmdesátka  střelců  ze  třiceti  dvou  střeleckých  klubů  z  celé  České 
republiky. Po loňském rozšíření počtu disciplín o Whitworth a Minie byly do letošního 
mistrovství  premiérově  zařazeny  zatím  jako  ukázkové  disciplíny  Tanzutsu  a 
Tanegashima ve střelbě doutnákovou pistolí a puškou.

Generálkou na mistrovství  byly  dva závody,  slavnostní  otevírací  a Velká cena Uherského 
ostrohu, které  proběhly o týden dříve za účasti  střelců z Polska a Slovenska.  V sobotu po 
vyhlášení  výsledků  proběhlo  slavnostní  otevření  po  mnoha  letech  dokončené  budovy.  Ta 
poskytuje kromě sociálního zařízení a ubytovací kapacity i společenský sál s kuchyní lehce 
přeměnitelný ve vzduchovkovou střelnici. 

   

                             Nová budova                                Společenská místnost  či 10 metrová střelnice

   

Po příjemném posezení s občerstvením následovala po setmění ohnivá show zakončená ohňostrojem.

Tyto dvě soutěže stejně jako následující mistrovství České republiky zvládli pořadatelé na 
jedničku a patří jim vyslovit poděkování za zdařilý průběh bez zádrhelů a problémů. 



Ostrožská střelnice je vybavena dvaceti pěti stavy pro vzdálenosti do padesáti metrů a třemi 
stometrovými. Mistrovství republiky z předovek se jako každoročně střílelo ve dvou dnech. 
Sobota patřila krátkým zbraním a části stometrových disciplín, neděle pak již jenom puškám. 

Své  střelecké  všestrannosti  ani  letos  nezůstali  předovkáři  nic  dlužní  a  šestasedmdesát 
přítomných  závodníků,  z nichž  byly  opět  pouze  čtyři  ženy,  ji  proměnilo  ve  141  startů 
z krátkých  zbraní,  87  z dlouhých  a  dvacet  jedna  startů  družstev.  Jednu disciplínu  střílelo 
pouze třináct střelců, ostatní startovali většinou ve dvou či třech z krátkých nebo dlouhých 
zbraní, řada jich ale kombinovala pistolové i puškové disciplíny.  Nejvíc jich jako obvykle 
absolvoval František Kadavý z Mladé Boleslavi, zástupce ČSS v MLAIC a současný předseda 
STK, který vynechal jen perkusní vojenskou pušku a stometrové disciplíny. 

Ostrožští  pořadatelé se vždy starají nejen o zajištění samotných soutěží,  ale i o následnou 
pohodu pro všechny zúčastněné. Dobrá kuchyně, dobré vínko, živá hudba, tanec – to patří 
k místním zvyklostem.

                               Střelci to umí nejenom se zbraněmi, ale roztáčejí to i na parketu

Nejobsazenější byla jako každoročně disciplína Kuchenreuter s padesáti čtyřmi starty.  Zde 
mezi  muži  stejně  jako  vloni  vynikla  výborným nástřelem  Martina  Hezucká  z Uherského 
Ostrohu, která s 94 body obsadila šestou pozici se ztrátou tří bodů za vítězným Václavem 
Šimkem z Teplic. Své střelecké kvality prokázala i Markéta Fabiánová z Krhanic, která s 92 
body vystřílela hned následující sedmé místo. O jejím nejlepším umístění ze čtyř střelců se 
shodným nástřelem rozhodlo až měření vzdálenosti nejhoršího zásahu od středu terče. 

Kdo byl ale nejúspěšnějším střelcem tohoto mistrovství se zřejmě nedá určit. Pokud bychom 
vzali v úvahu počet získaných medailí v jednotlivcích, byl by to puškař Pavel Balák z Hradce 
Králové.  I  když  se po měření  při  shodě výsledků ve Vetterli  propadl  až na pátou pozici, 
solidně  vyrovnanými  výkony získal  třikrát  titul  mistra  ČR a jednu stříbrnou medaili,  byl 
členem  stříbrného  družstva  a  krásným  soustřelem  zvítězil  i  v ukázkové  disciplíně 
Tanegashima. Následoval by ho zřejmě Ivan Kalina z Prachatic se dvěma mistrovskými tituly 
a  stříbrem z pistole  doplněnými  dvěma zlaty ve družstvech.  Pokud bychom brali  v úvahu 
střeleckou všestrannost, vedl si nejlépe Jaroslav Novák z Kutné Hory s mistrovským titulem 
z vojenské pistole a bronzem z vojenské pušky doplněnými stříbrem za družstva.



               

Martina Hezucká    Markéta Fabiánová      Pavel Balák            Ivan Kalina               Jaroslav Novák 

Překonat hranici rekordu ČR se tentokrát nepodařilo nikomu. Nejblíže k tomu měl Balák, 
který v disciplíně Minie výkonem 89 bodů rekord vyrovnal stejně jako družstvo Prachatic 
s 286 body v civilní pistoli.

   

                 Vítěz disciplíny Minie          a vítězné družstvo v civilní pistoli ve vyrovnaném rekordu ČR

O tom, že věková hranice pro dosažení výborného umístění není u 
střelců  z předovek  až  tak  směrodatná  se  zmiňuji  celkem  často. 
Potvrdil to i tentokrát mistrovský titul z vojenské perkusní pistole 
pětašedesátiletého Jaroslava Nováka. Nejstarším střelcem byl letos 
již  šestasedmdesátiletý  Zdeněk  Kapitán  ze  Staré  Lysé,  který  se 
svým  výkonem  90  bodů  v  civilní  perkusní  pušce  skončil  na 
pěkném třináctém místě a s 86 body ve vojenské obsadil dokonce 
osmé  místo.  Na  ten  věk  velice  slušné  výsledky  a  zasluhují 
smeknout  klobouk.  Věkový  průměr  všech  účastníků  mistrovství 
byl necelých 51 roků, což je číslo o něco nižší než bylo to loňské, 
ale i tak značně vysoké. Věkové rozpětí zúčastněných střelců bylo 
dokonce celých 59 roků.

       Zdeněk Kapitán

Při přejímce zbraní tentokrát snad poprvé prošly všechny krátké i dlouhé zbraně téměř bez 
problémů a nebyly potřeba žádné úpravy. Nikdo nepiloval mířidla ani nemusel upravovat
spoušťový mechanismus nebo pažbu, i když drobnější nedostatky se ještě našly.



   

                      Závodníci napjatě přihlíželi jestli jejich zbraně splňují podmínky pravidel

Mezi zbraněmi se žádné výjimky neobjevily. Revolvery byly zastoupeny půl na půl italskými 
či německými replikami Remingtonů a Rogers & Spencerů, z Coltů jen jeden model 1860 a 
jeden ze střelců si troufal na soupeře s kapesním Coltem Pocket Police Sheriff 1862, který má 
jen  pětipalcovou  hlaveň.  Civilní  pistole  byly  od  Patriotů  přes  Le  Page  po  Kuchenreuter, 
z padesáti čtyř  startujících však již dvacet dva střelců používá unterhammery,  devět z nich 
bylo od firmy Feinwerkbau. Vojenské pistole až na jednu belgickou důstojnickou byly samé 
Lorenzky.  Pušky byly  převážně  repliky  různých  typů  amerických  loveckých  pušek,  mezi 
několika  terčovnicemi  byl  jediný  unterhammer  a  jedna  křesadlová.  Vojenské  zastupovalo 
několik pušek Springfield, Richmond, Enfield a „extracorps“ či „myslivců“ soustavy Lorenz.

   

Perkusní  a  křesadlová  terčovnice  a  pohled  do 
kufříku na uložené zbraně jsou pastvou pro oko i 
nezainteresovaného diváka.

Novinkou na mistrovství byly doutnákové zbraně. Podle pravidel MLAIC mohou být pistole 
pouze  japonského  typu  s hladkým  vývrtem  hlavně  minimální  ráže  8,6  mm.  Pušky  jsou 
omezeny pouze hladkým vývrtem hlavně s minimální ráží 11 mm a mohou mít spoušťový 
mechanismus s napínáčkem. Nabíjet se smí jen sférické střely, tedy klasické kule. Zapálené 
doutnáky musí být stále uloženy v nehořlavé schránce a do kohoutu zbraně se mohou upnout 
až bezprostředně před výstřelem.



   

                        Doutnáková pistole                                                            a puška

Přesnost těchto zbraní je na větší  vzdálenost samozřejmě menší,  proto se z pušek střílí  na 
terče  s osmicentimetrovou  desítkou  a  s  kruhy  odstupňovanými  po  čtyřech  centimetrech, 
z pistolí  ale  na  stejné  jako  ostatní  disciplíny.  Samotnou  střelbu  provází  nejenom  vůně 
spáleného černého střelného prachu, ale střelištěm se line i  štiplavý zápach z doutnajících 
„luntů“. Nabíjení probíhá klasicky, jen po nasypání prachu na pánvičku a její zavření se do 
nataženého kohoutu upne doutnák, který je před tím potřeba rozfoukáním nažhavit a zbavit 
odpadávajících kousků popela. Nad střelcem pak při míření stoupá proužek dýmu, který se při 
výstřelu  změní  v ohromný  záblesk  ze  vzníceného  prachu  na  pánvičce  následovaný  rejem 
spousty jisker.

    

                       Mířící Pavel Balák                                                      Gustav Gráf mířící -

   

                      - počátek zážehu -                                  - střela již proletěla terčem a nad zbraní
                                                                                                 ještě krouží spousta jisker

Balákův výsledek 97 bodů je ale důkazem toho, že i přes jistou primitivnost těchto zbraní 
s nimi dobrý střelec dokáže docílit vynikajícího nástřelu.



Letošní  mistrovství  probíhalo za úmorného dvaatřicetistupňového vedra a tak se důkladně 
zapotili nejenom puškaři ve svých kabátech, ale i pistoláři, pořadatelé a rozhodčí. Těm všem 
patří poděkování za bezproblémový a hladký průběh celé akce.

   

  Vznícení prachu na pánvičce křesadlové pistole                                a křesadlové pušky

   

       František Kadavý s doutnákovou puškou                            a odborná kontrola na střelišti

   

             Horko bylo při dekorování vítězů                            i při nezbytné administrativní práci



                                                             Medailisté z krátkých zbraní

                                                              Puškoví medailisté

Výsledky jednotlivci: Mariette (Perkusní revolver) – 1. Ivan Kalina, Prachatice – 94 body, 2. 
Stanislav Hromada, Buchlovice – 93, 3. Jiří Korbel, Magnum Praha – 92, 4. Robert Geher, 
Praha 2 – 92, 5. Josef Forman, Škoda Mladá Boleslav – 92. Kuchenreuter (perkusní pistole 
civilní) – 1. Václav Šimek, MTS Bílina – 97, 2. Ivan Kalina – 96, 3. Radim Hladký, Ostrava-
Poruba – 96, 4. Radoslav Myslík, Prachatice – 95, 5. Karel Štěpánek, oba Prachatice – 95. 
Lorenz  (perkusní  pistole  vojenská)  –  1.  Jaroslav  Novák,  Kutná  Hora  –  90,  2.  Stanislav 
Hromada – 87, 3. František Kadavý, Škoda Mladá Boleslav – 86, 4. Štěpán Kopeček, „690“ 
Praha – 85. 5. Radko Krejčí, Valero Vysoké Mýto – 85. Cominazzo (křesadlová pistole) – 1. 
Ivan Kalina – 92, 2. Vlastimil Koula, MTS Bílina – 89, 3. Radoslav Myslík – 88, 4. Petr 
Králíček,  Krhanice  –  87,  5.  Karel  Štěpánek  –  87.  Vetterli  (Perkusní  puška  civilní)  – 
1.Miroslav Malůš,  Uherský Ostroh – 97,  2.  Michal  Zezula,  Veselí  nad Moravou – 97,  3. 
Gustav Gráf, Škoda Mladá Boleslav – 96, 4. Pavel Dostál,  Uherský Ostroh – 96, 5. Pavel 



Balák, Hradec Králové – 96. Lebeda  (Perkusní puška vojenská) – 1. Pavel Balák – 96, 2. 
Gustav  Gráf  –  95,  3.  Jaroslav  Novák  –  92,  4.  Petr  Viliš,  BBPC Praha  –  90,  5.  Václav 
Sedláček, Solnice – 89. Pedersoli (Křesadlová puška) – 1. Michal Zezula – 94, 2. Pavel Balák 
– 92, 3. Dušan Kučera,  SPORCK Stará Lysá – 88,  4.  Gustav Gráf – 87,  5.  Jiří  Schodly, 
Orlová-Václavka – 84.  Whitworth (Perkusní puška civilní 100m) – 1. Pavel Balák – 89, 2. 
Zdeněk Vích, P Hradec Králové – 85, 3. Antonín Křivák,  EHO Hodonín – 84, 4. Robert 
Geher – 83, 5. Stanislav Bursík, BBPC Praha – 81. Minie (Perkusní puška vojenská 100m) – 
1. Pavel Balák – 89, 2. Gustav Gráf – 82, 3. Radim Hladký – 78, 4. Stanislav Bursík – 78, 5. 
Zdeněk Vích – 73.
Výsledky družstev: Peterlongo  (Perkusní revolver) – 1. Prachatice (I. Kalina, R. Myslík, J. 
Těsnohlídek) – 272, 2. Středočeské KS (J. Forman, F. Kadavý, J. Novák) – 272, 3. Plzeň-střed 
(M. Hulín, D. Jágl, O. Šimša) - 267.  Forsyth  (Perkusní pistole civilní)  – 1. Prachatice (I. 
Kalina,  R.  Myslík,  K.  Štěpánek)  –  286,  2.  Středočeské  KS  (F.  Kadavý,  J.  Forman,  P. 
Komárek)  –  276,  3.  MTS Bílina  (V.  Šimek,  J.  Filipovský,  V.  Koula)  –  273.  Pforzheim 
(Perkusní  puška  civilní)  –  1.  Uherský Ostroh  (M. Malůš,  P.  Dostál,  M.  Jozek)  –  282,  2. 
Královéhradecké KS (P. Balák,  V. Sedláček,  Z. Vích) – 278, 3. Moravskoslezské KS (M. 
Chalcař, J. Schodly, M. Halabrín) – 273.
Ukázková disciplína:  Tanzutsu  (Doutnáková pistole) – 1. František Kadavý – 92, 2. Petr 
Králíček – 89, 3. Josef Těsnohlídek, Prachatice – 83, 4. Štěpán Kopeček – 83, 5. Radoslav 
Myslík – 82. Tanegashima (Doutnáková puška) – 1. Pavel Balák – 97, 2. Gustav Gráf – 94, 
3. Miroslav Malůš – 91, 4. František Kadavý – 88, 5. Bedřich Vavroušek, SPORCK Stará 
Lysá – 37 bodů.

Výsledkovou listinu najdete na adrese 
http://shooting.cz/browser.php3?viewer=download.h&doc=36792

Radko Krejčí
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