
Regionální střelecká základna Brno v roce  2011 

                                   Složení,přehled,zhodnocení,propagační činnost 

Hlaváček Stanislav – vedoucí RSCM a dipl.trenér A  puškové sekce – pracovník ČSS 

Weisz Pavel – trenér  A  -  pistolová sekce 

Trenéři B a  C ,kteří v roce 2011 měli zařazeny sportovce v  RSCM Brno 

Duda Jaromír                 - Slatina Brno - pušky 

Vaštík Antonín              -  Nivnice - pušky 

Smetana Kamil             -  Nivnice - pušky 

Luksch Miroslav           -  Ivančice – pistole 

Ing.Pavlok Emil            -  Kuřim – pistole 

Chylík Stanislav           -  Velké Meziříčí - pušky 

Zajíček Radek              -  Uh.Ostroh - pušky 

Šálek Jaroslav             - Mor.Budějovice - pušky 

Počty zařazených sportovců:Reprezentace        11 

                                                   M-záloha repre .    4 

                                                   Talenti                   28 

                                                   Záloha talentů     23   - např.medailisté z MČR mládeže do 14 let.  

 Seznamy zařazených sportovců viz.příloha 

V RSCM Brno byli zařazeni sportovci z 8 SSK v rámci JMK a spádových oblastí.Největší 

zastoupení a hlavní osu RSCM tvořili sportovci SSK Slatina Brno v počtu 19 + 7 .SSK 50 byl 

zastoupen 9+4. SSK Nivnice 7+6. SSK Kuřim 2., SSK Žďár n/S  2. SSK Kablo V.Meziříčí – 1+2, SSK 

Uh.Ostroh  1+4 . SSK Mor.Budějovice 1 . 

Z hlediska úspěšnosti a počtu získaných medailí na mistrovstvých ČR v roce 2011 je stav 

následující. 

SSK Slatina Brno                 16 medailí 

SSK 50 Brno                          8 medailí 

SSK Nivnice                          1 medaile 



SSK Uh.Ostroh                         2 medaile 

SSK Mor.Budějovice               1 medaile 

Výsledky jednotlivých sportovců v rámci KZ,ČPTM ,MČR a mezinárodních soutěží jsou 

přehledným a podrobným způsobem zpracovány panem Streitem na stránkách ČSS a proto je 

tu neuvádím.  

Za výsledkky je třeba ocenit trenéry a obětavé rodiče z Nivnice – Toňu Vaštíka a Radka 

Smetanu.Manžele Zajíčkovi z Uh.Ostrohu(bohužel radek Zajíček tragicky zahynul v polovině 

roku),Pavla Weisse a Miroslava Luksche z SSK 5o.Rodiče Dudovi a převážnou část rodičů dětí 

SSK Slatina Brno , pana Škodu, Standu Chylíka a Jardu Šálka, kteří věnovali svým svěřencům 

velké množství svého času. 

Letošní rok však byl pro sportovce Brna  velmi nepříznivý.V důsledků prodeje střelnice ČSS na 

Kývalce nebyl možný od počátku roku trénink kulových disciplín a tento fakt se zákonitě 

projevil jak v pohárových výsledcích,v přípravě sportovců na ME,tak i na MČR.Navíc bylo 

nutné najít nové prostory pro sídlo RSCM  a v polovině července urychleně vystěhovat 

střelnici. Pro pistolovou skupinu se podařilo sehnat možnost tréninků na střelnici v Kuřimi. K 

následné rekonstrukci nových prostor do provozuschopného stavu,abychom mohli co  

nejdříve zahájit tréninky na novou vzduchovkovou sezonu bylo třeba velkého úsilí.Nakonec 

díky několika nadšenců se za necelé dva měsíce dne 7.9.2011, podařilo oficiálně zahájit 

provoz za účasti prezídia ČSS .Výsledek této práce viz. článek a prezentace na stránkách ČSS – 

Nová vzduchovková hala v Brně. 

Vzhledem k tomu,že v nové hale máme jen 16 stavů + dva rychlopalné pro RPVzPi jsou 

tréninkové dny uspořádány tak,aby byly obě skupiny oddělené a byla možnost přijímat a 

věnovat se novým talentům .Puškaři tedy trénují  út ,čt , so  a  pistoláři  st, pá , so. 

Sportovci RSCM se každoročně zůčastňují MZ ze vzduchových zbraní v dorosteneckých 

kategoriích v rámci krajů o Pohár predsedu Bratislavského samosprávného kraja  za účasti 

příhraničních krajů Rakouska,Maďarska ,Polska, Slovenska a dvou českých krajů.Ze šesti 

ročníků se 5x stali vítězi tohoto poháru  a jednou skončili druzí.Letošní ročník 8.10.2011 jsme 

v silné konkurenci opět vyhráli díky puškařům,kteří získali 23 bodů z celkových 25. 

V ČPTM bylo zastoupeno 26 mladých sportovců z RSCM Brno. 

Práce RSCM v Brně je také prezentována SSK Slatina na sportovním veletrhu  Sportlife,kam 

jsme po loňském velmi úspěšném vystoupení opět zváni s tím,že nám bude dán ještě větší 

prostor,jak časový,tak rozměrový,neboť byl o naši prezentaci velký zájem. 

 

Zpracoval:    Hlaváček Stanislav                                                                           V Brně 15.10.2011                                                     

Vedoucí RSCM Brno 


