
 
 
 
 
 
 
 
 

Dějištěm Mistrovství České republiky 2014 ve sportovní střelbě 
z předovek v kulových disciplínách se opět 
po dvou letech stala střelnice v Uherském 
Ostrohu. Letos střelci ve dnech 12. – 13. 
července bojovali o jedenáct mistrovských 
titulů v pěti disciplínách z krátkých a šesti z 
dlouhých perkusních, křesadlových a dout-
nákových zbraní. O mistrovský titul 
z perkusních brokovnic se utkali o týden 
později na střelnici v Mělníku. 

 

Uspořádání mistrovství svěřil 
Český střelecký svaz členům 
SSK Uherský Ostroh, zku-
šeným pořadatelům soutěží 
z předovek se zahraniční 
účastí. Ti o druhém prázdni-
novém víkendu přivítali 
šestašedesát střelců repre-
zentujících třicítku střelec-
kých klubů, kteří se sjeli 
z celé republiky zápolit o 
mistrovské tituly ve střelbě 
černým prachem z revolverů 
a pistolí na 25 a z pušek na 
50 a 100 metrů. Mezi soutě-
žícími muži tentokrát bojova-
ly pouze tři ženy. Uhersko-
ostrožská střelnice nedispo-
nuje střelištěm pro střelbu 
brokovnicemi na letící cíle, 
proto byla tato část mistrov-

ství uspořádána SSK Škoda Mladá Boleslav na 
střelnici v Mělníku – Chloumku o týden později. 
 
Součástí každého mistrovství je samozřejmě nej-
prve přejímka zbraní, které musí být buď historické 
originály, nebo jejich repliky. Výzbroj našich střelců 
je už delší dobu poměrně ustálená a zvláštnosti se 
objevují jen zřídka. Mnohé zbraně jsou doslova 
polepeny přejímacími značkami, v řadě případů i 
z mistrovství Evropy či světa nebo zahraničních 
velkých cen MLAIC. 



 
Přejímka zbraní byla i tentokrát 
pro některé střelce postrachem 

 
Některé kufříky na zbraně hýřily nálepkami 
z ME, MS a různých mezinárodních soutěží 
MLAIC, do jiných bylo radostí nahlédnout. 
 
 

Vybavení jednoho střelce pro všechny 25 m disci-
plíny vypadá jako hotový arzenál. 
 
Z italských či německých replik revolverů předlo-
žených k přejímce lehce převládal typ Rmington 
New Model Army 1858, z nichž jeden měl mosaz-
ný rám a jeden byl v nerezovém provedení, nad 
Rogers & Spencer Army 1863. Jeden ze střelců 
měl repliku Coltu Army 1860 a jeden předložil Colt 
1851 Sherif s čtyřpalcovou hlavní, který vypadal 
jako trpaslík mezi svými dospělými kolegy. Přesto 
se s ním majitel neztratil a s výsledkem 90 bodů 
spolu s dalšími čtyřmi závodníky obsadil dvanácté 



místo. Z jednapadesáti civil-
ních pistolí, zastoupených 
replikami Kentucky, Patriot, 
Kuchenreuter, Parker, Le 
Page, Mortimer a dalších, 
bylo 22 různých typů under-
hammerů. Většinou se jed-
nalo o model Unterhammer 
pistole „History No. 1“ ráže 
.36, původně vyráběný puš- 

 
Americká klasika – perkusní pis-
tole Kentucky a Colt Army 1860 
 
 

Perkusní pistole Le Page a Colt 1851 Sherif 
 
kařem Billinghurstem. 
Jedinou pistolí bez 
klasického bicího ko-
houtu byl Carleton 
Underhammer Custom 
model 1830 ráže .31 s 
přímoběžným úderní-
kem. Vojenské pistole, 
jež zastupovaly repliky 
jezdecké Lorenz vzor 
1862, oživila jen jedna 
replika francouzské 
jezdecké důstojnické 
pistole vzor 1833. Mezi 
řadou replik civilních 
perkusních loveckých  

Doutnáková puška, perkusní 
a křesadlová terčovnice mají 
řadu mistrovských soutěží u 
nás i v zahraničí za sebou 
 
 
 
Vojenská perkusní puška 
Richmond 1863, křesadlová 
puška Kentucky a civilní per-
kusní puška Tryon 
 



pušek se zaskvě-
ly tři terčovnice, 
z nichž jedna 
byla underham-
mer. Jedna ter-
čovnice se obje-
vila i mezi křesa-
dlovými puškami. 
Trochu raritně 
působila svým 
vzhledem replika  

Doutnáková puška… 
 
 
 
…a perkusní puška se skříňkovým 
zámkem 
 
 
 
americké perkusní pušky se skříňkovým zámkem. Z vojenských pušek bylo pouze pět replik 
zbraní systému Lorenz – dva myslivecké štucy, dva pro zvláštní sbory a jedna pěchotní puš-
ka s netypicky levým zámkem, dále pak několik pušek soustavy Springfield, Richmond, En-
field, Zouave a také jedna replika Württemberské pěchotní pušky vzor 1857, nyní prodávaná 
pod značkou Mauser. Mezi puškami se objevil i jeden štuc Enfield musketon vzor 1861. 
Doutnákové pistole mohou být pouze replikami japonských zbraní a není mezi nimi velkých 
rozdílů, jako tomu je u doutnákových pušek, jejichž předlohami byly zbraně evropských puš-
kařů. Mezi pistolemi i puškami se i tentokrát objevilo několik originálů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodčí 
a závodníci 
při slavnost-
ním zahájení 
mistrovství 
 



Ustálený program soutěží zapo-
čal v na ostrožské střelnici 
v sobotu střelbou na dvacet pět 
metrů z perkusních revolverů a 
v dalších směnách následovaly 
soutěže z perkusních civilních a 
vojenských, křesadlových a dout-
nákových pistolí. Zároveň probí-
haly i soutěže vleže na stometro-
vém střelišti z perkusních civil-
ních a vojenských pušek. 

 
Ivan Kalina po zlatu z revolveru za 97 bodů vyrušen 
z meditace před další disciplínou 
 
 
Petr Králíček se připravuje na své zlaté vystoupení 
s doutnákovou pistolí 
 
 
Gustav Gráf s perkusní terčovnicí 
 

 
Neděle pak patřila již 
jenom puškařům ve 
stoje na padesátimetro-
vé vzdálenosti. Nejprve 
přišly ke slovu perkusní 
pušky civilní, pak per-
kusní pušky vojenské, 
křesadlové a nakonec 
doutnákové. Většina 
střelců z předovek není 
zaměřena pouze na 
jednu disciplínu, ale 
střílí jich několik a často 
kombinují puškové i 
pistolové. Jednu disci-
plínu tak stříleli pouze čtyři střelci, víc jak polovina startovala ve dvou či třech z krátkých ne-
bo dlouhých zbraní. Mnoho jich ale kombinovala pistolové i puškové disciplíny, František 
Kadavý dokonce startoval v osmi, Jaroslav Novák v sedmi a řada dalších v šesti či pěti disci-
plínách. Ve dvou dnech mistrovských klání tak bylo celkem 207 startů jednotlivců, z toho 124 



z krátkých a 83 z dlouhých zbraní. V soutěžích družstev vypsaných pro perkusní revolvery a 
civilní pistole a pušky bylo celkem 25 startů. 
Na rozdíl od klasické sportovní střelby, kde má zásah vyšší hodnotu v případě, že se vstřel 
dotkl kruhu s vyšší bodovou hodnotou, má při střelbě předovkami zásah vyšší hodnotu tepr-
ve tehdy, když se 
kruhu dotkne střed 
vstřelu. Oproti zá-
sahu osmatřicítkou 
to znamená, že pro 
stejnou hodnotu 
musí být zásah o 
4,8 mm blíž ke stře-
du terče. Při posu-
zování kvality vý-
sledků je třeba 
k tomuto rozdílu 
přihlédnout a ná-
střel 97 bodů 
z perkusního revol-
veru nebo 93 
z křesadlové a 92 z 
doutnákové pistole, 
které mají hladký 
vývrt hlavně, stojí 
za obdiv. 

       Hodnocení zásahů v terčích s nejvyšší pečlivostí 
 
Ze zúčastněných žen se nejlépe vedlo Martině 
Hezucké z pořádajícího klubu, která s perkusním 
revolverem s nástřelem 93 zaostala za vítězem jen 
o čtyři body a s perkusní civilní pistolí s 92 jen o tři. 
V revolveru při tom stejný výsledek stačil na třetí 
místo. 

 
Miroslav 
Malůš 
 
 
 

Martina 
Hezucká 

 
Vytvořit nový 
rekord se 
tentokrát ne-
podařilo ni-
komu, jen 
Miroslav Ma-
lůš již podru-
hé vyrovnal 
svůj absolutní stobodový s perkusní puškou v disciplíně 
Vetterli. Tentokrát se mu podařilo zasáhnout ze třinácti 
možných výstřelů (střílí se bez nástřelu a do výsledku 
se započítává deset nejlepších) jedenáct desítek a dvě 
devítky. 



Nejúspěšnějším střelcem z krátkých zbraní byl František Kadavý se třemi zlatými (z toho dvě 
za družstva) a dvěma bronzovými medailemi, k nimž přidal ještě stříbrnou z doutnákové puš-
ky. V dlouhých zbraních to byl opět Pavel Balák se třemi zlatými a jednou stříbrnou medailí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     František Kadavý      Pavel Balák 
 
 
Vyhlášení vítězů krátkých a dlouhých kulových disciplín 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplína 
Mariette 
 
1. I. Kalina 
2. J. Forman 
3. P. Slavíček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Disciplína 
Kuchenreuter 
 
1. E. Mertlík 
2. I. Kalina 
3. F. Kadavý 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Disciplína 
Cominazzo 

 
1. Š. Kopeček 
2. J. Novák 
3. S. Hromada 
 
 

 
 
 
 
 
 
Disciplína 
Tanzutusu 
 
1. P. Králíček 
2. S. Hromada 
3. F. Kadavý 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplína 
Lorenz 
 
1. F. Kadavý 
2. S. Hromada 
3. V. Sedláček 
 
 
 
 
 

 
Disciplína 
Peterlongo 

 
1. Středočeské KS 
Forman, Kadavý, 
Novák 
2. SSK Uh. Ostroh 
Hezucká, Ilek, Sta-
něk 
3. SSK Prachatice 
Kalina, Králíček, 
Těsnohlídek 
 

 
 
Disciplína 
Forsyth 
 
1. Středočeské KS 
Forman, Kadavý, 
Králíček 
2. SSK Prachatice 
Kalina, Panský, 
Těsnohlídek 
3. Zlínské KS 
Hezucká, Hromada, 
Ilek 
 
 
 



 
 
 
 
Disciplína 
Vetterli 

 
1. M. Malůš 
2. G. Gráf 
3. A. Křivák st. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Disciplína 
Whitworth 
 
1. P. Balák 
2. S. Bursík 
3. R. Hladký 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Disciplína 
Minie 
 
1. P. Balák 
2. A. Křivák st. 
3. R. Hladký 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Disciplína 
Pedersoli 
 
1. G. Gráf 
2. P. Balák 
3. Z. Vích 
 
 
 
 
 

 
 
Disciplína 
Lebeda 
 
1. G. Gráf 
2. M. Zezula 
3. P. Viliš 
 
 
 

 
 
 
 
 
Disciplína 
Tanegashima 

 
1. P. Balák 
2. F. Kadavý 
3. M. Malůš 
 
 
 
 
 



 
 
Disciplína 
Pforzheim 

 
1. SSK EHO Ho-
donín 
Hladký, Křivák st., 
Křivák ml. 
2. SSK Sporck 
Stará Lysá 
Bursíková, Gráf, 
Kučera 
3. SSK Uh. Ostroh 
Hezucká, Jozek, 
Staněk 
 
 
 

 
Broková část mistrovství se střílela na jiné střelnici, proto bohužel nemám žádné fotografie. 
Hodnocení zásahů i výlet terčů u perkusních brokovnic jsou stejné jako u klasického trapu, 
jen střelecká stanoviště jsou rozmístěna do půlkruhu kolem jedné vrhačky. Dvaadvaceti z 
pětadvaceti možných zásahů si zlatou medaili zajistil Zdeněk Vošoust, o druhé a třetí místo 
se ztrátou jednoho terče musel být rozstřel. Druhý skončil se sedmi zásahy Jaroslav 
Vošoust, třetí místo připadlo za šest zásahů Gustavu Gráfovi. 
 
Výsledkové listiny jsou na webových stránkách Českého střeleckého svazu 
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=41397 
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=41431 
 

 
Pavel Balák s křesadlovou puškou 

http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=41397
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=41431


Výsledky jednotlivci: Mariette (Perkusní revolver) – 1. Ivan Kalina – 97, 2. Josef Forman – 
94, 3. Petr Slavíček 93, 4. František Kadavý 93, 5. Martina Hezucká 93. Kuchenreuter (Per-
kusní pistole civilní) – 1. Evžen Mertlík – 95, 2. Ivan Kalina – 95, 3. František Kadavý – 93, 4. 
Vlastimil Koula – 93, 5. Milan Chalcař – 93. Lorenz (Perkusní pistole vojenská) – 1. Franti-
šek Kadavý – 90, 2. Stanislav Hromada – 88, 3. Václav Sedláček – 86. Cominazzo (Křesa-
dlová pistole) – 1. Štěpán Kopeček – 93, 2. Jaroslav Novák – 92, 3. Stanislav hromada – 91. 
Tanzutsu (Doutnáková pistole) – 1. Petr Králíček – 92, 2. Stanislav Hromada – 91, 3. Franti-
šek Kadavý – 87. Vetterli (Perkusní puška civilní) – 1. Miroslav Malůš – 100 (vyrovnaný re-

kord), 2. Gustav Gráf – 95, 3. Antonín Křivák – 95, 4. Petr Viliš – 93, 5. Milan Jozek – 93. 
Lamarmora (Perkusní puška vojenská) – 1. Gustav Gráf – 93, 2. Michal Zezula – 92, 3. Petr 
Viliš – 91, 4. Miroslav Halabrín – 91, 5. Stanislav Bursík – 90. Pennsylvania (Křesadlová 
puška) – 1. Gustav Gráf – 89, 2. Pavel Balák – 89, 3. Zdeněk Vích - 88. Tanegashima 

(Doutnáková puška) – 1. Pavel Balák – 96, 2. František Kadavý – 95, 3. Miroslav Malůš - 94. 
Whitworth (Perkusní puška civilní 100m) – 1. Pavel Balák – 95, 2. Stanislav Bursík – 82, 3. 
Radim Hladký – 77. Minie (Perkusní puška vojenská 100m) – 1. Pavel Balák – 87, 2. Anto-
nín Křivák – 84, 3. Radim Hladký – 82. Lorenzoni (Perkusní brokovnice) – 1. Zdeněk 

Vošoust – 22, 2. Jaroslav Vošoust – 21, 3. Gustav Gráf – 21 holubů. 
Výsledky družstev: Peterlongo (Perkusní revolver) – 1. Středočeské KS (J. Forman, F. 
Kadavý, J. Novák) – 273, 2. SSK Uh. Ostroh (M. Hezucká, Z. Ilek, S. Staněk) – 271, 3. SSK 
Prachatice (I. Kalina, M. Panský, J. Těsnohlídek) – 266. Forsyth (Perkusní pistole civilní) – 

1. Středočeské KS (J. Forman, F. Kadavý, P. Králíček) – 279, 2. SSK Prachatice (I. Kalina, 
M. Panský, J. Těsnohlídek) – 276, 3. Zlínské KS (M. Hezucká,  S. Hromada, Z. Ilek) – 272. 
Pforzheim (Perkusní puška civilní) – 1. SSK EHO Hodonín (R. Hladký, A. Křivák st., A. Kři-
vák ml.) – 272, 2. SSK Sporck Stará Lysá (T. Bursíková, G. Gráf, D. Kučera) – 272, 3. SSK 
Uherský Ostroh (M. Hezucká, M. Jozek. S. Staněk) – 270.  

 
A závěrem přidávám zdařilou momentku výstřelu Františka Kadavého z doutnákové pušky 
 

Text a foto © Radko Krejčí 

Foto přejímky, nástupu, vítězů Mariette a Vetteli - Bc. Stanislav Staněk 


