
 

S koncem hlavní předovkářské sezóny byla ukončena i Česká střelecká liga z předovek 

pro rok 2015, kterou opět vyhlásil Český střelecký svaz ve sportovní střelbě z perkus-

ních revolverů, perkusních, křesadlových a doutnákových pistolí a pušek a perkusních  

brokovnic. 

Ve třinácti disciplínách bylo zaznamenáno 2045 výsledků z 266 výsledkových listin jednotli-

vých závodů, nastřílených 114 střelci z 38 střeleckých klubů na 50 domácích i zahraničních 

soutěžích uvedených v kalendáři akcí ČSS. Protože předovkáři střílejí v jednotné kategorii 

bez rozdílu věku a pohlaví, startovaly společně s muži i čtyři ženy.  

Toto hodnocení poskytuje ucelený přehled o výkonnosti všech našich předovkářů střílejících 

soutěže v souladu s mezinárodními pravidly MLAIC. Podmínky pro zařazení do výsledkové 

listiny ligy splnilo 89 střelců, z toho tři ženy. 

 



Že je střelba z předovek náročnou záležitostí asi netřeba zdůrazňovat. Pro každou disciplínu 

potřebuje předovkář jinou zbraň, samozřejmě vlastní, a kromě závodů a tréninků musí oběto-

vat ještě spoustu dalšího času a práce. Nejprve odlévá střely, vyrábí a mastí flastry, váží nebo 

odměřuje dávky prachu případně sypaných ucpávek a to vše pro každou zbraň jiné. Kromě 

přesnosti při této přípravě pak ještě musí být stejně pečlivý při nabíjení zbraně na střelišti, 

protože i malá odchylka třeba v síle, kterou dorazí střelu, má vliv na přesnost a soustřel. Kaž-

dou zbraň musí samozřejmě nejprve naučit střílet, to znamená leckdy mnoho pokusů 

a laborování, než najde správnou střelu a dávku prachu, aby dosahovala co nejmenšího roz-

ptylu. Spoustu práce dá ještě následné důkladné čištění zbraní od zplodin hoření černého pra-

chu, které mají silné korozivní účinky. Střelci, kteří střílejí na jedné soutěži šest až osm disci-

plín, mají pak o zábavu postaráno. Kdo je toto všechno ochoten absolvovat, je opravdovým 

střelcem srdcem i duší. 

 

Již sedmnáctou sezónu zde hodnotím výkony našich předovkářů. Za tu dobu se hodně změni-

lo, přibyla řada disciplín, došlo ke změnám v mezinárodních pravidlech. Posledních několik 

let se ale prakticky nemění jméno pomyslného nejúspěšnějšího střelce ligy. Posuzováno podle 

zisku mistrovských titulů je jím opět Pavel Balák z Hradce Králové. Mistrem ligy se stal ve 

čtyřech puškových disciplínách a připsal si k tomu ještě jedno třetí místo. Počítáno zpětně, 

získal již celkem neuvěřitelných dvaašedesát mistrovských titulů. Nejhodnotnějšího vítězství 

s absolutním nástřelem dosáhl stejně jako vloni Miroslav Malůš z Uherského Ostrohu v disci-

plíně Vetterli. Při loňském hodnocení jsem to považoval za téměř nemož-

né, přesto dokázal v jedné disciplí-

ně absolutní nástřel 100 bodů zopa-

kovat celkem šestkrát a vyrovnat 

tak svůj loňský rekord ligy. Jednou 

z toho dokonce na Mistrovství Ev-

ropy v Portugalsku, kde nastřílel, 

ovšem do ligy nepočítanou, letošní 

sedmou stovku i na oficiálním tré-

ninku. Oba střelci si myslím za-

slouží smeknout klobouk. 



Uznání si zaslouží i zúčastněné ženy a jejich 

odhodlání soutěžit a porážet v jednotné kate-

gorii muže. Letošní nejlepší pistolářkou byla 

Lenka Myslíková, která ve své ligové premi-

éře skončila v disciplíně Kuchenreuter třicátá 

z pětašedesáti zúčastněných. Jedinou puškař-

kou je stále Tereza Bursíková. Se svojí vo-

jenskou perkusní puškou opět dokázala, že 

slabé pohlaví se směle může postavit pánům 

tvorstva a připsala si dvě bronzové příčky. 

V disciplíně Lamarmora jí chybělo na vítěz-

ného Baláka pouhých šest bodů.  

 

   Lenka Myslíková             Tereza Bursíková

 

Řadu třinácti disciplín ligy zaha-

juje Mariette, střílená perkusními 

revolvery. První tři střelci měli 

shodně 287 bodů, mistrovský titul 

za výkony 100, 94 a 93 získal 

Miloslav Panský. Mimochodem 

tu jedinou stovku registrovanou v pětadvaceti metrových disciplínách 

nastřílel na Internationales Vorderlader Schiesen v Bad Zell 

v Rakousku.  Rozhodnutí o druhé příčce přinesl až pátý lepší výsledek 

ve prospěch Josefa Formana s 96, 96, 95,95 a 95 a třetí tak byl Stani-

slav Hromada s pátým výsledkem 94 body. 

    

  Miloslav Panský

 

Další disciplínou je Kuchenreu-

ter pro civilní perkusní pistole. 

Zde o vítězství Stanislava Hro-

mady za 292 s nástřely 98, 97 a 

97 před Josefem Formanem se 

stejnými výsledky rozhodl o bod 

lepší ten čtvrtý. Na třetí pozici 

skončil za 289 Evžen Mertlík s 98, 96 a 95 body. 

 

                                              Stanislav Hromada

 

 

Pro vojenské perkusní pistole je 

určena disciplína Lorenz, ve které 

zvítězil Václav Sedláček za 92, 91 

a 91 součtem 274 body, druhý byl 

o bod horší František Kadavý s 93 

a dvakrát 90, třetí s 268 Vladimír 

Hofman za 91, 90 a 87. 

 

Václav Sedláček 



V disciplíně Cominazzo si 

křesadlovou pistolí mistrov-

ský titul vystřílel František 

Kadavý s 277 body za 93 a 

dvakrát 92. Druhé místo ob-

sadil Jaroslav Novák s 268 

za nástřely 91, 90 a 88, třetí byl Stanislav Hromada s 267 za 90, 89 a 88. 

 

 

 

                                                   František Kadavý

 

 

Poslední pistolovou disciplí-

nu, Tanzutsu, určenou pro 

doutnákové pistole opanoval 

Petr Králíček s 276 body za 

93, 92 a 91, sekundoval mu 

Štěpán Kopeček s 274 za 93, 

91 a 90 a třetí byl opět Stanislav Hromada s 269 za 92, 89 a 88 bodů. 

 

Petr Králíček 

 

První z puškových disciplín střílených na padesát metrů je Vetterli. 

Zde se s civilní perkusní puškou absolutním nástřelem 300 bodů mis-

trem ligy stal Miroslav Malůš, stříbrný byl za 291 Pavel Dostál za 99 

a dvakrát 96. O třetí příčce při shodném výsledku 290 bodů za 97, 97 

a 96 ve prospěch Antonína Křiváka před Gustavem Gráfem rozhodl 

až o jeden bod vyšší šestý nástřel s hodnotou 95 bodů. 

 

        Miroslav Malůš

 

V disciplíně Lamarmora pro vojenské perkusní pušky mistrovský titul 

obhájil Pavel Balák nástřely 95, 95 a 93 a součtem 283. Druhý byl o 

dva body horší Antonín Křivák za 95, 94 a 92 a třetí příčku obsadila 

jediná žena mezi puškaři Tereza Bursíková s 297 body za 94, 93 a 92.  

 

                                                                                            Pavel Balák



Další prvenství získal 

Pavel Balák i v dis-

ciplíně Pennsylvania 

s křesadlovou puškou 

za 287 a nástřely 97, 

96 a 94. Následoval 

ho Gustav Gráf s 284 

za 95, 95 a 94 a bronz získal Vojtěch Jílek s 278 za nástřely 95, 92 a 91.  

 

 

Pro střelbu z doutnákové pušky byly vypsány dvě disciplíny. Tanega-

shima střílená vstoje se stala doménou Gustava Gráfa s 289 za dvakrát 

97 a 95, jen o bod horší byl Miroslav Malůš s 98, 96 a 94 body a až 

třetí skončil o další bod horší Pavel Balák s 287 za 97 a dvakrát 95 

bodů. 

 

                                                                                              Gustav Gráf

 

Nově byla do ligy zařazena disciplína Hizadai střílená v kleče, v níž zvítězil Miroslav Malůš 

s 288 za 97, 96 a 95 bodů, druhý byl František Kadavý s 279 za 97, 93 a 89 a třetí Gustav 

Gráf s 274 za 93, 91 a 90. 

 

Obě disciplíny stří-

lené vleže na sto 

metrů opanoval se 

značným náskokem 

Pavel Balák. Mis-

trovský titul ve 

Whitworth s civilní 

perkusní puškou 

získal za 284 s nástřely 96 a dvakrát 94, druhý byl s 219 Antonín Křivák za 85, 76 a 58 a třetí 

se shodným výsledkem za 78, 71 a 70 Stanislav Bursík. 

 

 

Čtvrtý letošní titul 

získal Pavel Balák 

s vojenskou perkusní 

puškou v disciplíně 

Minie s 273 body 

nástřely 93 a dvakrát 90, druhý byl Stanislav Bursík s 242 za 83, 80 a 79 a svou další třetí 

příčku obsadila Tereza Bursíková s 228 za 83, 79 a 66 bodů. Zde je samozřejmě důležité při-

pomenout, že ani jeden z oceněných nemá prakticky žádnou možnost tréninku na sto metro-

vou vzdálenost. O to cennější jsou výkony Pavla Baláka, který je zatím nepřetržitým vítězem 

těchto dvou disciplín za dobu jejich zařazení do ligy. 

 



Český střelecký svaz Jose-

fa Těsnohlídka ocenil pla-

ketou s poděkováním za 

dlouholetou úspěšnou re-

prezentaci ČR a přínos 

sportovní střelbě. 

 

Perkusními brokovnicemi na letící cíle se střílí disciplína Lorenzoni. 

Závodů u nás moc není a většinu výsledků tak naši střelci získali 

v zahraničí. Vítězem se stal Zdeněk Vošoust s 68 za 24 a dvakrát 22 

zásahů, druhý byl Robert Pekárek s 62 za 22, 21 a 19 a třetí příčku ob-

sadil Jaroslav Vošoust s 59 za dvakrát 20 a 19 zásahů. 

 

 

Zdeněk Vošoust 

 

 

Závěrem bych si dovolil připojit jednu informaci, kterou bych rád doplnil letmou zmínku v 

závěru mého hodnocení letošního mistrovství republiky. 

Předovkářská střelecká základna se řadu let příliš nemění. 

Těch, jež vzalo černopraché střílení za srdce, je tak mezi 

nimi valná většina. Několik z nich reprezentuje úspěšně naši 

republiku i v zahraničí nejenom na velkých cenách MLAIC, 

ale i na mistrovstvích Evropy a světa, která se po roce stří-

dají. Mezi nimi byl až do loňského roku i Josef Těsnohlídek. 

Svou reprezentační předovkářskou kariéru se však rozhodl 

ve svých třiasedmdesáti letech ukončit. Za patnáct let 

v českých barvách se stal dvakrát mistrem Evropy, sedmkrát 

vicemistrem a pětkrát byl bronzový, zlato si přivezl i z mis-

trovství světa, sedmkrát byl vicemistrem a dvakrát získal 

bronz ať už jako jednotlivec, či jako člen družstva. Jako člen 

zlatého družstva se spolupodílel na vytvoření světového 

rekordu. Naprostým unikátem světových šampionátů bylo, 

že národní družstvo tvořili členové z jednoho střeleckého 

klubu – Prachatic. Nejvíc si prý ale cení zlaté medaile 

z mezinárodního mistrovství MLAIC Německa, kde se mu poda-

řilo nastřílet z originálního perkusního revolveru 99 bodů. Jen 

pro zajímavost musím uvést, že mistrem Evropy se stal ve svých 

šedesáti devíti letech s originálním perkusním revolverem 

v disciplíně Remington, v níž se sčítají výsledky ze střelby na 25 

a 50 metrů. Za stejné patnáctileté období byl i sedmkrát mistrem 

České republiky jednotlivců. Sportovní střelbě se věnuje od roku 

1956 a tomu černoprachému podlehl až v šedesáti letech. Pře-

dovkářská legenda odchází, aby dle jeho slov udělal místo mlad-

ším. Se střílením se samozřejmě nerozloučil a na soutěžích ho 

jistě budeme potkávat i nadále.  

Josef Těsnohlídek je nestorem sportovní a předovkové střelby 

na Prachaticku a není jistě žádným tajemstvím, že se mu po-

dařilo splnit si svůj sen a z vlastních prostředků vybudovat 

v Hracholuskách moderní špičkovou krytou střelnici, jež je 

kýmsi ostrůvkem sportovní střelby pro dospělé i pro mládež. 

Kompletní výsledková listina je na adrese: 

http://www.shooting.cz/pdf/151106-csl_predovky_2015.pdf 

 

http://www.shooting.cz/pdf/151106-csl_predovky_2015.pdf

