
Zpráva o činnosti RSCM Ostrava 2011 

Hodnocení činnosti roku je veselejší, než byl rok 2009, 2010. Lze konstatovat směr a koncepce 

uplatňovaná v roce 2010 přinesla v následujícím roce již podstatně lepší výsledky, i když mohly 

být ještě lepší. 

V systému RSCM bylo zabezpečováno 14 zařazených sportovců. V kategorii reprezentantů  A,B 

čtyři sportovci, kategorie M 6 sportovců a C čtyři sportovci. 

Výkony dobré úrovně lze hodnotit v kategorii reprezentace Tomáše Čiháka, Ondřeje Pajdu. 

Bohužel Gebauerová splnila pouze solidní úroveň ve vzduchové pušce. V disciplíně 3x20 

nebylo dosaženo uspokojivých výsledků což lze přičíst nejen k přípravě, ale i v zaměstnání, 

které neumožňuje Gebauerové absolvovat přípravu včetně účasti na vrcholných soutěžích. 

Hájková a Králová se nezapojily do přípravy a nezúčastnily se žádného kola KZR včetně MČR , 

čímž byly vyřazeny z podpory ze strany RSCM. 

V kategorii M se tvoří dobrý základ mladých střelců, zde stojí za povšimnutí výkony 

Entrichela,Nováka, Harazina. Jen škoda u Jančaříkové, kdy doplatila na nedostatečnou 

tréninkovou přípravu, a přístup osobního trenéra v přípravě se projevilo v nestejnoměrných 

výkonech ve výsledcích. Bohužel vše se pak nedá dohnat na soustředění. 

V ČPTM se prezentovali velice dobře další mladí střelci .Pospíšil,Mazurová Klára,Štěrbová , 

Dvořáková,Hrobařová,Vyhlídal, Kelnar,Pajor,Patyk ,Novotný a další. Prezentovali se solidními 

výkony, i když někteří věkem ještě dost mladí. Zde je třeba poděkovat trenérům a rodičům, 

kteří se jim věnují a dosahují tyto výsledky. 

Poděkování pp. Čihákovi,Mazurovi,Pospíšilovi,Bőhmovi,Gavendovi,Zelenému,Soukupovi. 

Uvidíme kolik sportovců bude v zařazení pro rok 2012 .  

Jen tak na okraj Petr Adamec z SSKP Ostrava se svým úsilím a průměrem 596,33 v ležáku se 

Patrně vypracoval pro zařazení do reprezentace a tím i do podpory z RSCM. Jak se říká je třeba 

smeknout před tímto sportovcem. 

Podpora sportovců střelivem . Bohužel stále poukazování a nekonkrétní připomínky 

k rozdělování střeliva na sportovce  o trenérů jsou častou diskusí . Bohužel málo kdo je 

objektivní a posoudí oprávněnost nároku. Veškerý výdej by měl být potvrzen výsledky, ale 

pravda je občas jiná jelikož někteří myslí že objem vystříleného střeliva přinese výsledky. Tak 

tomu není, většina zapomíná na suchou přípravu a ostatní problematiku, která s výkonem 

souvisí. Jen na okraj dva sportovci kat. M a tři T výdej 21 550 ks střeliva v tomto výdeji není 

střelivo vydané na soustředění na jednotlivé střelce. Je to málo nebo stačí pro přípravu 

myslím, pokud udělám přehled výkonnosti tak patrně u některých až moc. 

V současné době je zpracována evidence střeliva včetně skladové evidence v počítačové 

podobě. Čímž je možné okamžitě tisknout trenérovi případně sportovci jeho přehled o 

vydaném střelivu jak dle počtu kusů tak i značky výrobce . Tak je skladová evidence velice 

přehledná včetně roční uzávěrky střeliva na skladě . V případě jaké koliv kontrolní činnosti je  

možné doložit okamžitě a vytisknout přehled , který souhlasí se zápisem v knize výdeje 

střeliva . 

Bohužel i zde je nutné řešit problémy se sportovci co nemají doposud ZP včetně Evropského , 



zde by si měli trenéři uvědomit, že je nutné, aby sportovci po dovršení věku 15 let měli 

možnosti získat ZP a absolvovali tuto zkoušku. 

Tím se předejde problémům při výjezdech do zahraničí na soutěže a případně na soustředění. 

Tím to bude pro všechny jednodušší v zajišťování těchto akcí. 

Materiál vzduchovky a malorážky . Částečně se našla cesta jak doplnit chybějící příslušenství 

k malorážkám jak ze strany RSCM tak i ČSS . Tím by se dokompletovaly další malorážky a 

mohly by sloužit dál , jelikož prozatím jsou ve skladě . Věřím, že se tato akce dokončí úspěšně 

materiál se doplní a bude to opět sloužit sportovců. 

Střelecké komplety na kategorii M a reprezentace . V souvislosti několika let se prakticky 

neušilo na tuto kategorii nic. Bohužel , kde se vytratila koncepce přerozdělování oblečení po 

reprezentantech . Neuskutečnilo se a zapomínáme na to  většina sportovců má vlastní 

oblečení , ale taky na to že rostou . Oblečení nebudou mít patrně pro další roky použitelné , 

najde se řešení. Rodiče asi už těžko zvládnou další náklady. V reprezentaci sportovec tři roky a 

má vlastní oblečení od a až po z . Neměl by nárok na ušití ? Kolik se ušilo kompletů pro 

reprezentaci a kolik šlo systémem dolů jak se garantovalo . Bohužel to nezjistíme asi. Já mohu 

poděkovat Veronice Vavrošové a Kláře Bartošové , které své komplety předaly do RSCM . Tak  

jak se uvažovalo, že to bude fungovat. 

RSCM a spolupráce s KS je na velice dobré úrovni. Díky KS mladí sportovci absolvovali VC Šaly 

na Slovensku, kde se střílelo na 50 elektronických stavech. Pro mladé sportovce velice cenná 

zkušenost. Nejen výjezdy ale podpora při soustředěních a jiných akcích pro sportovce. 

Z prostředků dotace KS byly vyplaceny navíc odměny pro trenéry za svou práci s mládeží ve 

výši 26 000 Kč. Podpora mládeže ze strany KS 80 000 ks střeliva na podporu do klubů.  Lze 

konstatovat že nejen RSCM  ale i KS se podílí na kvalitě a přípravě mládeže. Při soustředěních 

hradí nájmy střelnic atd. Připravují se pro sportovce výjezdy na Slovensko na soustředění a 

účast na soutěžích. Je to podstatné ulehčení RSCM , jelikož z prostředků ČSS nemůže pokrýt 

tyto akce . Poděkování patří i ČSS , které umožnilo užití vozidel na výjezd na Slovensko atd. 

Společnými silami za pomoci p.Kurečky dovybavujeme vzduchovkovou střelnici počítačovou 

sítí včetně možnosti projekce jak výsledků při soutěžích, tak zpracováváme kompletní materiál 

pro seminář trenérů jak pušek, tak pistolových disciplín z natočených materiálů MS Mnichov 

SP, Wroclav atd. Věříme, že budou přínosem pro další práci. 

Sportovci RSCM mohou plně využívat vzduchovkovou střelnici KS jak k přípravě tak 

i  krátkodobým soustředění. Zde patří poděkování vedení školy SŠT a Dopravní v Ostravě 

Vítkovicích, která poskytuje v rámci dohody ubytování při soustředěních a ČPTM za 

přijatelnou cenu. 

Dobré vztahy na střelnici SSK Poruba – Skalka , velice vstřícné jednání a výborné tréninkové 

možnosti pro střelce RSCM včetně možnosti pořádání krátkodobých soustředění .Škoda že 

někteří trenéři nejen puškových disciplín někdy nemají zájem využít této možnosti a přijít si za 

trénovat na velice kvalitně vybavenou střelnici . 

V rámci přípravy bude uspořádán seminář trenérů se směrováním na rok 2012 a s úkoly a 

požadavky , které budou jak na sportovce a trenéry kladeny.  

Doprava na akce, využívá se plně vozidlo PEGUEOT a vozidla trenérů. Bohužel občas se 

setkáváme  někdy z nepochopením  nechceme platit další auto a zvyšovat náklady. Jelikož je 



jasně stanoveno zabezpečovaný sportovec má nárok na místo ve služebním autě a to by se 

mělo ctít, aby nedocházelo k zbytečným střetům a někdy k nepochopení ze strany trenérů. 

Nelze zabezpečovat sportovce kategorie „ C „ tito sportovci dle směrnice a možností ČSS mají 

pouze částečnou dotaci ve střelivu a zapůjčení zbraní dle možnosti RSCM .Bohužel někteří 

trenéři opravdu nedokáží rozlišit tuto situaci . Doufám v pochopení a změní do budoucna své 

uvažování a zlepší tím i svou spolupráci s RSCM . 

Stále funguje slušně spolupráce s RSCM Frenštát , kdy je nutné řešit převážně dopravu na 

soutěže a ostatní náležitosti což se daří . 

Závěrem jen tak na okraj , byl jsem na finále SP ve Wroclavi myslím že několik procent trenérů 

, mělo se této akce zúčastnit . Zde by konečně viděli kam se pohnul vývoj ve střelbě včetně 

vybavení systému střelby a dalších velice dobrých informací .  Kolega co točil na video kameru 

mi dodá kopii asi v hodinovém záznamu střelců jako je Sidi,Ajvazjan a další světoví střelci a 

střelkyně . Tím opět máme možnost předání více informací trenérů i střelcům. 

Věřím že teď máme našlápnuto alespoň na další úspěšný rok. 

 

V Ostravě 5.10.2011                                              Květoslav Tomeček 

                                                                                Vedoucí RSCM Ostrava 

 

 

 

 

 


