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Abstrakt 
 

Název: Střelecké disciplíny pro vzduchovou pušku 

 

Cíle: Cílem je popsání střeleckých disciplín pro vzduchovou pušku, včetně změn z roku 

2017. 
 

Metody: v práci byla použita obsahová analýza dokumentů a dalších odborných 

publikací týkajících se sportovní střelby ze vzduchové pušky. 

 

Výsledky: Výsledkem je přehled sportovní střelby ze vzduchové pušky včetně jejich 

střeleckých disciplín, které jsou uvedeny v platných pravidlech z roku 2017, platné do 

roku 2020. 

 

Klíčová slova: Střelec, disciplína, puška, terč, míření 

  



 
 

Abstract 
 

Title: Shooting disciplines for an air rifle 

 

Objectives: The aim of the thesis is describe the rifle disciplines for the air rifle, 

including changes from 2017. 

 

Methods: in this thesis was used content analysis of documents and other professional 

publications related to sport shooting by air rifle. 

 

Results: The result is an overview of the sport shooting of the air rifle, including their 

shooting disciplines, which are listed in the current rules of 2017, valid until 2020. 

 

Keywords: Shooter, discipline, rifle, target, aiming 

 

  



 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

SS - sportovní střelba 

UIT – Mezinárodní střelecká federace (starší název) 

ISSF – Mezinárodní střelecká federace (nový název) 

ČSS – Český střelecký svaz 

OH – Olympijské hry 

MS – Mistrovství světa 

ME – Mistrovství Evropy 

KR – Komise rozhodčích 

HR – hlavní rozhodčí 

PHK – předseda hodnotící komise 

ŘS – řídící střelby (také RS - rozhodčí na střelišti) 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na střelecké disciplíny vzduchové pušky. Záměrem 

výběru tohoto téma byla skutečnost, že u poměrně velké většiny lidí často dochází 

k tomu, že si často spojují, ba dokonce zaměňují sportovní střelbu například se střelbou 

v terénu nebo střílením ve smyslu lovení zvěře.  

Práce je na základě stanovených cílů a dalších náležitostí rozdělena do dvou částí. Na 

základě obsahové analýzy dokumentů a odborných publikací se první část práce, která 

má teoreticky-informativní charakter, zabývá prvotním vznikem palných zbraní 

společně s prvními zmínkami o sportovní střelbě a její historii. Popisuje důležité 

instituce, zaštiťující sportovní střelbu jak v českých zemích, tak i na mezinárodní 

úrovni. 

Druhá část práce se zaměřuje na dřívější disciplíny vzduchové pušky, jejich vymezení 

pravidly a další informace, jako jsou vybavení střelců, organizace turnaje či hodnocení 

zásahů. Dále je řešena problematika současné situace těchto disciplín, jejich aktuální 

podoba a v čem se liší od ostatních disciplín a jaká nová specifika pro ně byla stanovena 

v roce 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2. Historie a vznik palných zbraní 

Za prvopočátek vzniku palných zbraní je považován vznik střelného prachu. Ten byl 

prvně objeven v Číně v 11. století. Jednalo se o práškovou směs dřevěného uhlí, síry a 

ledku (dusičnanu draselného nebo sodného). Takto smíchaná směs měla však pouze 

ohněstrůjný či možná výbušný charakter. Do Evropy byl dovezen na přelomu 13. a 14. 

století. Klasický střelný prach, jak ho známe dnes, byl vynalezen o několik desítek let 

později, neboť prvotní vynález měl příliš vysokou rychlost hoření a pro účely střelby 

nebyl vhodný. (Brych, 2008) 

První palné zbraně využívající chemické energie byly objeveny v polovině 14. století. 

Mezi takováto zařízení patřila například střelná děla. Zprvu měla děla velmi 

jednoduchou konstrukci. Byla to krátká tlustostěnná roura na jednom konci uzavřená, s 

výjimkou malého otvoru, vyvrtaného v pravém úhlu do komory, kterým bylo možno 

prostrčit do ruda rozžhavený drát a zapálit náplň uvnitř. Tu tvořila již zmíněná směs uhlí 

a síry. Jako střely se v této době používaly více či méně kulaté kameny, které se 

ládovaly do hlavní obdobného průměru. 

Obr. č. 1 – Nejstarší ruční palná zbraň, zvaná „píšťala“ 

 

 

 

 

 

zdroj: Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska. Dostupné z: 

http://www.castles.cz/terminologie/pistala.html   

Těmto nejstarším dělům se říkalo ohnivé hrnce. Některé z těchto původních kanónů 

byly velmi rozměrné a spočívaly na dřevěných lafetách. Jiné, menší, byly opatřeny 

zkrácenými dřevci a přenášeny byly v ruce. Tyto zbraně se objevují v záznamech okolo 

roku 1350. Střílely projektily o průměru ne větší než 25mm. 

Zprvu byly odlity z bronzu, ale o něco později se začaly používat železné odlitky, nebo 

se jako střely používaly železné pláty skované do žádaného tvaru. Dřevec se později 

začal používat jako opora. Z ní se časem stala jakási primitivní pažba, která umožňovala 

přiložit zbraň (ručnici) k rameni, a zároveň usnadnila míření. I s touto primitivní zbraní 

http://www.castles.cz/terminologie/pistala.html
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dokázal zdatný střelec zasáhnout hrací kartu na vzdálenost 50m, anebo složit jelena na 

dvojnásobnou vzdálenost. 

Obr. č. 2 – Hákovnice – další typ ruční palné zbraně 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: 301 Moved Permanently [online]. Dostupné z: http://supik.arms.cz/palne/hakovnice.gif 

Vývoj ručních palných zbraní stále pokračoval a na začátku 15. Století, přesněji okolo 

roku 1520, se v armádách začali objevovat první ruční palné zbraně s drážkovanou 

hlavní. Jejich přesnost byla oproti jejím předchůdcům až dvojnásobná a střelec s ní byl 

schopen zasáhnout cíl na vzdálenost cca 200m. Vzhledem k tomu, že zbraně to byly 

velice těžké a pro použití v boji poměrně nepraktické, začali se tyto zbraně zkracovat, 

odlehčovat a brzy se objevily i prototypy pro jezdce na koních. Takto upravené modely 

označujeme jako jedny z prvních předchůdců dnes známých krátkých palných zbraní. 

Jejich účinnost v boji byla vskutku vysoká, jediné, co jim chybělo k uznání za 

plnohodnotnou krátkou palnou zbraň, byl jejich doutnákový zapalovací systém. Tento 

zápalný systém byl do jisté míry velmi nespolehlivým. 

Obr. č. 3 - Doutnákový zámek  

 

 

 

 

  

zdroj: LUGS, J. 2. vyd. Střelci a čarostřelci 

Doutnák bylo nezbytné zapálit ještě před samotným provedením střely, což skýtalo dvě 

úskalí. Jednak byl střelec v neustálém nebezpečí, neboť jiskra mohla z doutnáku kdykoli 

přeskočit a způsobit tak samovolné vznícení. Druhou problematickou situací byla voda, 

http://supik.arms.cz/palne/hakovnice.gif
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respektive déšť. Pokud nepříznivé počasí přetrvávalo delší domu, mohlo dojít k uhašení 

doutnáku a jiskra tak nemohla přeskočit. 

Vývoj zapalovacích systémů neúprosně pokračoval. Všeobecně se vědělo, že vznícení 

střelného prachu lze provést jedinou jiskrou. I zapalování ohně pomocí křesání kamene 

o ocílku bylo v té době již zcela běžné. Proto se koncem 15. století začali objevovat 

snahy zbavit se doutnáku a najít způsob jak zapálit prach v komoře palné zbraně 

vykřesáním jiskry. Existují určité doklady, že první úspěšné zařízení pro jiskrový zápal, 

známý jako kolečkový zámek, navrhl již Leonardo da Vinci. 

Podstatnou součástí zámku bylo kolečko, jehož obvod byl zdrsněn. Kolečko se 

spojovalo s pružinou, jejímž úkolem bylo zabezpečit otáčení po stisknutí spouště. Ke 

kolečku se před výstřelem přiklonil skřipec, v jehož čelistech byl upevněn kousek kyzu 

(rudný nerost kovového vzhledu), jenž fungoval jako křesací kámen. Po stisku spouště 

se kolečko roztočilo a kyzem byly o zdrsněný obvod kolečka vykřesávány jiskry až do 

té doby, než některá z nich zapálila prach na pánvičce a odtud i náplň prachu v nábojové 

komoře.  

Obr. č. 4: Kolečkový zámek 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: LUGS, J. 2. vyd. Střelci a čarostřelci 

Codice Atlantico, pod tímto názvem byl znám náčrt tohoto mechanismu, jež byl vydán 

kolem roku 1508. Zprvu se několik Da Vinciho zbraní s kolečkovým zámkem vyrobilo, 

zanedlouho se však od tohoto systému pro jeho složitost upustilo. V průběhu několika 

následujících let se s tento princip zapalování zjednodušil a začal se běžně používat. 

Tento ruční model s kolečkovým zámkem bylo již možno nabít, připravit ke střelbě a 

uschovat do pouzdra, což u zbraní s doutnákovým systémem nebylo možné. Je to 

rovněž jeden z hlavních důvodů, proč až o těchto typech mluvíme jako o předchůdcích 

dnešních krátkých palných zbraní. 



14 
 

Výroba tohoto zámku byla velmi nákladná, proto nemohl zcela nahradit zbraňový 

systém u celé armády. Přesto se však začal upravovat a rozvíjet a své zákazníky si začal 

hledat hlavně mezi šlechtou. Zbraně s kolečkovým zámkem se začaly vyrábět u všech 

puškařů v celé Evropě. Německo a Anglie ji znali pod názvem daggen a dags, ve 

Francii a Itálii pod jménem pistolen. 

Jedna z teorií vzniku slova pistole je podle jména italského města Pistoia, v němž v 

období 15. – 16. století začalo mnoho známých výrobců konstruovat své zbraně. Toto 

tvrzení rovněž podporuje i fakt, že v oblasti města Pistoia žil pravděpodobný vynálezce 

kolečkového zámku Leonardo da Vinci. 

S rokem 1570 přichází do anglických i německých oblastí již moderní tvar pistole, 

připomínající dnešní zbraně. 200 let vývoje měl za následek veliký pokrok od 

doutnákových zámků po kolečkový zámek. Pro milovníky zbraní se rovněž začali 

vyrábět sběratelské a umělecké s rytinami různých motivů. 

Po kolečkovém zámku přišla doba zámku španělského. Byl mnohem jednoduší než 

kolečkový a byl rovněž považován za velmi spolehlivý. Jeho konstrukce byla oproti 

doposud vyrobeným zámkům jednoduchá. Z tohoto důvodu našel své uplatnění 

především v armádě. Tento zámek se posléze dostal i do dílen francouzských puškařů. 

Ti jistými úpravami v konstrukci sestavili francouzský zámek, který se stal standardním 

vybavením pušek (mušket) i pistolí až do doby, kdy byly na začátku 19. století 

vynalezeny perkusní zápalky. 

Obr. č. 5: Perkusní zápalka 

 

 

 

 

 

zdroj: LUGS, J. 2. vyd. Střelci a čarostřelci 

Perkusní zápalka byla sestavena z kalíšku s třaskavou směsí, který byl umístěn na 

komínek, tzv. piston. Ten byl propojen se zátravkou a prostorem prachové náplně v 

hlavni. Při úderu bicího kohoutu na zápalku došlo k explozi třaskavé směsi a přes 
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zátravku se vznítil prach v nábojové komoře hlavně. I přes spolehlivost zážehu stále 

nedošlo ke zkrácení doby nabíjení.  

Další nový věk ručních palných zbraní přichází na přelomu 17. – 18. století, kdy 

dochází k objevu vícekomorových zbraní s jednou hlavní, neboli revolvery. Ty mají 

však křesadlové zámky a jsou brány spíše jako rarita. Začínají se rovněž objevovat 

takzvané pepřenky. Jednalo se o zbraň s několika hlavněmi, které se otáčely kolem 

pevné osy a byly spouštěny křesadlovým zámkem. 

U těchto zbraní vidíme poprvé kohout, v jehož čelistech byl upevněn pazourek coby 

křesací kámen. Ten již dokázal úderem o ocílku vyvodit okamžitý výstřel, a pokud byly 

dobré povětrnostní podmínky (nepršelo, nefoukal vítr a nebyla mlha), zaručoval 

spolehlivou ránu. I tyto pepřenky se však ukázaly jako cesta do slepé uličky a od jejich 

výroby bylo velmi rychle upuštěno. 

Obr. č. 6 – revolver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Rádio Dixie [online]. Dostupné z: http://www.radiodixie.cz/clanek/prvni-revolver-se-prilis-

neprosadil  

Největší vývojový zlom bubínkových revolverů nastává v roce 1822, kdy Joshua Shaw 

získal v USA patent na perkusní zápalku. Z historického hlediska je toto první vývojový 

krok ve zbraňovém průmyslu, který byl zaznamenán mimo Evropu. Zápalky byly zprvu 

vyráběny jako malé ocelové kalíšky, které se brzy začaly vyrábět z cínu a následně z 

mědi.  

Tyto zámky pracovaly ve spojení s čepičkovou zápalkou, jíž tvořilo z jedné strany 

otevřené pouzdro ze slabého měděného plechu, na jehož dně byla nanesena vrstva 

třaskavé slože. Zápalka se nasadila na piston (válcový komínek), v jehož ose byl 

http://www.radiodixie.cz/clanek/prvni-revolver-se-prilis-neprosadil
http://www.radiodixie.cz/clanek/prvni-revolver-se-prilis-neprosadil
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vyvrtán zážehový otvor – tzv. zátravka. Úderem kohoutku na zápalku došlo ke vznícení 

třaskavé slože. Vzniklý plamen šlehnul zátravkou do prachové náplně, která se tak 

rovněž vznítila.  

Přesto, že celý perkusní systém byl velmi vyspělý a oproti křesadlovému spolehlivý, 

armáda ho začala využívat až relativně pozdě, a to někdy okolo poloviny 19. století. 

Jako poslední začala v roce 1842 tohoto systému využívat britská a americká armáda. 

Vzhledem k tomuto pozdnímu uvedení do výzbroje armád se perkusní zápalkový 

systém s předním nabíjením neužíval po dlouhou dobu, protože již o dvacet let později 

jej nahradil v současnosti dobře známý systém jednotného náboje s kovovou nábojnicí. 

Umožnil použití pušek a zbraní nabíjených zezadu. Ty se v jistých úpravách a 

modifikacích používají dodnes. 

3. Historie a vznik sportovní střelby 

Společně s vývojem ručních palných zbraní docházelo k čím dál většímu zájmu o jejich 

praktické užití v rámci soutěží. Na základě dochovaných spisů je patrné, že jednou 

z prvních střeleckých soutěží byla soutěž ve Švýcarsku, konající se v roce 1471. V této 

době docházelo ke sdružování nejen výrobců zbraní v cechy, ale taktéž jejich uživatelů 

v různá společenství, spolky a bratrstva. Jejím prvotním záměrem byla domobrana měst. 

Zakládání a činnost těchto spolků se děly vesměs za podpory panovníka a vrchnosti, 

spolky mnohokráte osvědčily svoji potřebnost v tureckých válkách v 16. a 17. století 

(Brych, 2008). 

Střelecké spolky se začaly rozrůstat po celé Evropě. Některé z nich byly v 16. století 

vytvoření i v Praze. Jednomu z nich propůjčil v té době v Praze vládnoucí Ferdinand I. 

„ostrov nad mostem pražským“ se slovy, aby „střelci všech tří měst pražských u 

horního přívozu střelbou kratochvíli provozovali“ (Brych, 2008). Ostrov, na němž 

střelci pořádali své soutěže je dodnes znám jako Střelecký ostrov. Dle Letošníkové 

(1975) se v polovině 16. století na ostrově nacházeli i zbraně známého vynálezce Hanse 

Stiftera, který svou přítomností odrazil švédské lodice od ostrova. Střelnice byla 

využívána do konce 19. století. 

Roku 1571 Maxmilián II. prodloužil na ostrově privilegia střelců. Svolení doplnil slovy 

„aby jeden každý z nich, zvláště pak mládež k takovému cvičení ve střelbě chtivější 

byla“ (Brych, 2008). Střelnice na ostrově však nebyla v Praze jedinou, další byla 
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například na ostrově Štvanice nebo za Koňskou branou, místo dříve známé jako „Na 

ptáku“. (Brych, 2008) 

Zvyšující se počet střeleckých bratrstev se začal ubírat novými směry. Nejen že měla 

působit jakožto obrana vlastní země, ale stejně tak jako cvičící spolek pro rozvoj 

střelby. Měly pořádat různé soutěže, závody o ceny či soutěžit o střeleckého krále roku. 

Se vznikem spolků se v roce 1561 objevují i první pravidla a řády nazvána „Pravidla 

pražského řemesla střeleckého“, vydaná Maxmiliánem II. O 4 roky později byla 

uskutečněna jedna z prvních soutěží pod záštitou zmíněných pravidel, známa jako 

„Rytířské svobodné střílení puškami krátkými i dlouhými“. Konala se u Staré obory – 

dnešní Stromovky. Účastnili se jí zástupci z celé habsburské říše. Závod rozhodovalo 9 

soudců, soutěžilo se 10 dnů a každý závodník měl 24 ran. Vítězem se stal Benedikt 

Fliegel ze Zhořelce, který si za první místo odnesl výhru 100 tolarů. (Brych, 2008) 

Dalším důležitým milníkem pro rozvoj střelby v rámci soutěží byl rok 1683, kdy došlo 

k porážce Turků u Vídně. Díky tomu pominulo nebezpečí tureckých vpádů do střední 

Evropy. Prvotní funkčnost spolků, a sice domobrana, začala ztrácet na potřebě a střelba 

se začala stávat spíše činností zájmovou. Řada panovníků, mezi které patřil například 

Bedřich II., spolkům a bratrstvům příliš nepřáli. Důvod byl zcela jasný. Panovníci i 

šlechta nerada viděla ozbrojené občany, které nepatřili k armádě, a kterým tedy 

nevelela. Proto byli tito občané, dříve označováni jako „profesionální armáda“, 

odváděni na řadu let do válek. (Brych, 2008) 

Tato situace trvala až do konce 18. století. Po Velké Francouzské revoluci zavedla vláda 

revoluční Francie všeobecnou brannou povinnost pro všechny občany a také ji plně 

využila v obraně. Bylo nutné a také se docílilo toho, že zbraň ovládali i nevojáci, 

protože mohli být kdykoliv k vojenské službě povoláni. (Brych, 2008) 

Následně dochází z kraje 19. století k demokratizování stanov střeleckých spolků a 

společností vlivem těchto okolností. Za člena mohl být přijat kdokoli, kdo byl trestně 

bezúhonný či stíhaný a rovněž zaplatil zápisné a následné členské příspěvky. Při vstupu 

do společenství na sebe vzal člen mimo daných práv jisté povinnosti. Vhledem k tomu, 

že kluby pořádali různé soutěže či byli jedni z organizérů společenského života, měli 

mimo jiné na starosti zřízení a udržování střelnice, spolkové místnosti, zařízení střelnic, 

materiál terče, zbraně nebo střelivo. Rovněž v průběhu soutěží zajišťovali různé formy 

občerstvení. 
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Velký zlom přichází s novým střeleckým vynálezem, tzv. zadovky, tedy pušky na 

jednotný náboj. K jejímu objevení došlo v polovině 19. století. Objev pro budoucí 

fungování střeleckých spolků nepřinášel nic dobrého. Používání těchto modelů bylo 

totiž mnohem nákladnější. Zbraně byli nejprve použity v roce 1866 v dobách prusko-

rakouské války. Díky nim Prusko tuto válku vyhrálo. Úspěch byl natolik veliký, že se 

jejich užívání rozrostlo do celé Evropy. Byly to nejen zmíněné pušky, ale i další modely 

pistolí a revolverů.  

Střelecký výcvik byl úzce spojován s přípravou na vojenskou službu či udržování 

střelecké dovednosti u záložníků. Ve Švýcarsku, kde již od středověku funguje tzv. 

miliční systém, měl každý muž, jakožto oddaný příslušník záloh armády, doma zbraň a 

každoročně se účastnil různých střeleckých cvičení. Byl zde také založen první 

celonárodní střelecký svaz v roce 1828.  

Další střelecké svazy postupně začali vznikat i v dalších evropských zemích. 

V Německu v roce 1861, v Anglii 1860 nebo v Rakousko-Uhersku 1880. Na území 

Čech vznikali zejména v severních oblastech. V nich se v 19. století mluvilo převážně 

německy. Spolky méně loajální k habsburské monarchii či hlásící se k národním 

tradicím a ideálům byli mnohem více pod drobnohledem úřadů. Za to měli velký věhlas 

mezi českým obyvatelstvem. Na druhé straně spolky oddané a věrné měli císařovu 

loajalitu, u obyvatel byli však tyto spolky velmi neoblíbené. 

Zlomovým rokem je rok 1870, v němž došlo k organizaci střeleckých jednot vedených 

v národním duchu. Došlo k tomu v souvislosti se založením jednoty sokolské dle 

představ zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše. V Praze roku 1895 vznikla na Žižkově 

zásluhou Antonína Svobody, propagátora střelectví, právě taková jednota. Byl to rovněž 

Svoboda, kdo svolal 14. února 1897 do restaurace U Lebedy na Smíchově existující 

zástupce jednot. Sešlo se jich celkem šest, mezi nimi byli zástupci z Berouna, Vinohrad, 

Nuslí, Smíchova, Tuchoměřic a Žižkova. Výsledkem této sešlosti bylo založení České 

obce střelecké, první celonárodní střelecké organizace na našem území. 

Za prvního předsedu byl očekávaně zvolen již zmíněný Antonín Svoboda. Roku 1899 se 

obec stala členem České amatérské unie. Nebyla to však jediná obec působící na našem 

území, neboť některé spolky se nestali jejím členem. Pro střeleckou obec byl typický 

kroj shodný se sokolským, jen košile byla zelená. Organizovala tzv. “cimrštuci“, tedy 

závody ve střelbě z pušky ráže 4mm na vzdálenost 10-15 metrů dle podmínek. 
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Jednotlivé výcviky byly prováděny puškami Werndl vz. 67 nebo posléze armádní zbraní 

Mannlicher vz. 1895. Ve snaze rozšířit pole působnosti obce se jednalo i se vstupem do 

mezinárodní střelecké unie UIT, založené v roce 1907. Pokus se však jevil jako 

nezdařený, neboť v roce 1914 přišla I. světová válka. Ta přinesla řadu obětí, mezi nimi 

byla i řada českých střelců, jak těch z Rakousko-Uherska, tak i z Dohodových mocností, 

především z legií Ruska, Francie či Itálie.  

Sportovní střelba se stala olympijským sportem hned při prvních novodobých hrách 

v Athénách 1896. Baron Pierre de Coubertin byl hlavním iniciátorem obnovení 

olympijských her a mimo jiné byl i několikanásobným mistrem Francie ve střelbě 

z pistole. Je to jeden z hlavních důvodů účasti střeleckých disciplín na prvních 

novodobých OH. 

První MS bylo uskutečněno o rok později, roku 1897 rovněž pod záštitou francouzského 

svazu. Současný problém byl však v tom, že mezinárodní unie UIT vznikla až o10 let 

později. Onen problém spočíval v rozchodu pravidel v jednotlivých soutěžích na OH a 

na MS.  K jejich sjednocení došlo v plném rozsahu až po II. světové válce. (Brych, 

2008) 

3.1. Vznik a historie mezinárodní střelecké federace ISSF 

Střelba vznikala jakožto sport v moderním slova pojetí ve druhé polovině 19. století. 

Jak již bylo avizováno, byla zařazena do programu OH hned od jejich vzniku 1896 a 

stejně tak bylo uskutečněno i MS o rok později. To se konalo poté každoročně do roku 

1933 vyjma období I. světové války. Při těchto závodech byla často diskutována úloha 

budoucí mezinárodní federace. Její úloha zaštiťovala veškeré náležitosti sportovní 

střelby, jako byla například specifikace zbraní, terčů, vzdáleností, polohy při střelbě, čas 

na střelbu, oděv střelce a v neposlední řadě samotnou organizaci závodu. To vše 

v prvopočátcích nebo tak zřejmé, jako tomu je dnes. Pravidla totiž byla na každém 

území do jisté míry odlišná, a tak se každá země snažila o prosazení svých pravidel 

jakožto předlohu pro pravidla mezinárodní. Problém byl například ten, že Anglie byla 

zvyklá střílet na yardové vzdálenosti, kdežto ostatní státy Evropy na vzdálenosti 

metrové. 

Federace vznikla 17. července 1907 v Curychu za účasti osmi národních střeleckých 

federací. Zakládajícími členy byly: Argentina, Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, 
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Rakousko, Řecko a Švýcarsko. Mezinárodní unie byla pojmenována L´Union 

Internationale des Federations et Associations de Tir. Prvním prezidentem se byl zvolen 

Francouz Pierre Francois-Daniel Merillon (Palmer, 1978). (Brych, 2008) 

Založení unie střeleckému světu výrazně prospělo. Nejen že převzala zodpovědnost za 

sjednocení pravidel jednotlivých disciplín, ale také pořádání významných celosvětových 

soutěží, jako bylo mistrovství světa, konaná každoročně. Národních svazů v unii 

neustále přibývalo. Jak bylo již zmíněno v předchozí kapitole, o vstup do unie žádala i 

Česká obec sokolská, bohužel její připojení zastavil příchod I. světové války.  

Válka však měla vliv nejen na připojení dalších národních svazů, ale rovněž pozastavila 

činnost unie. Devět z tehdejších jednadvaceti členských zemí se ocitlo ve válečném 

stavu na obou stranách fronty (Brych, 2008). Důsledkem bylo rozpuštění unie na 

základě návrhu francouzské federace. 

Po I. světové válce dne 20. ledna 1920, opět díky iniciativě Francie, konkrétně 

předválečnému prezidentovi P. F. - D. Merillonovi, byl uskutečněn sraz bývalých členů 

za účelem obnovení činnosti. Výsledek dopadl dle očekávání. V dubnu roku 1921 došlo 

k dalšímu zasedání čtrnácti zemí. Byly to státy Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, 

Japonsko, Monaco, Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká 

Británie a v historii poprvé i Československo. Zasedání rozhodlo o dalších budoucích 

změnách, mezi něž patřila skutečnost, že od roku 1924 se budou olympijské hry konat 

výhradně pod záštitou pravidel UIT. (Brych, 2008) 

Obnovení unie tak přineslo i nový název, a sice L´Union Internationale de Tir – zkratka 

UIT. Její platnost trvala až do roku 1998. Prezidentem zůstal celosvětově známý P. F. - 

D. Merillon. Ten však roku 1925 umírá a jeho místo nahrazuje Merillonův zeť, Jean 

Carnot, který působil jako poslanec francouzského parlamentu. (Brych, 2008) 

Třicátá léta neměla na vývoj střelby pozitivní vliv. Zejména po nástupu fašismu na 

německém území se situace v Evropě ještě více zhoršovala. Příchod II. světové války si 

však lidé příliš neuvědomovali, neboť poslední předválečné mistrovství světa se konalo 

30. června – 11. července roku 1939 ve švýcarském Luzernu, což bylo necelé dva 

měsíce před tím, než Hitler zaútočil na Polsko a Rakousko společně s Československem 

zmizely z mapy Evropy. (Brych, 2008) 

Období války opět přineslo dočasné pozastavení činnosti unie. Pro případ, že by 

Francie, která společně s Anglií vstoupila do války začátkem září 1939, byla poražena, 
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provedl tehdejší člen nejvyššího úřadu UIT neutrálního švédského státu Karl August 

Larsson, nebojácnou cestu do Paříže, tehdejšího sídla mezinárodní organizace. Zde byl 

totiž doposud uschován archiv s nenahraditelnými materiály. Ten byl zásluhou Larssona 

převezen do Švédska. Po II. světové v prosinci 1946 válce se stal organizátorem pro 

obnovení činnosti unie. Švédsko se tak ujalo prvního poválečného mistrovství v roce 

1947, konajícího se ve Stockholmu. Larsson se rovněž stal generálním sekretářem UIT 

a prezidentem se stal Švéd Erik Carlsson.  

Konec čtyřicátých let přináší do střelecké sféry příchod nové velmoci, a sice Sovětského 

svazu. Sovětští střelci se od prvních okamžiků zařadili mezi světovou špičku. Důvod 

byl prostý – svaz nabízel velice široký záběr pro výběr talentů, doprovázený dobrými 

materiálními podmínkami či uceleným a náročným systémem tréninku. Jejich důmyslně 

propracovaný systém oslovil nejprve státy východní Evropy, mezi něž jsme také patřili. 

Kdo však chtěl s těmito zeměmi udržet krok, musel pozměnit tréninkovou strukturu a 

vložit do ni jisté prvky napomáhající ke zvýšení výkonnosti.  

První ME se konalo v Bukurešti roku 1955. V druhé polovině 60. let 20. století čítala 

UIT celkem 66 národních federací. Při sedmdesátém výročí založení roku 1977 to bylo 

již dvakrát více, přesněji 129 federací z 98 států světa. Větší počet federací než států je 

dán tím, že některé země mají větší počet zastupujících organizací. Kupříkladu Itálie má 

organizaci pro kulové disciplíny a pro brokové.  

Na Valném shromáždění v Římě roku 1960, konajícího se při příležitosti probíhajících 

OH, byl hlavou UIT zvolen Švýcarský dr. Kurt Hassler, na pozici generálního sekretáře 

zasedl Němec Ernst Zimmermann. Sídlo unie bylo přesunuto nejprve do německého 

Wiesbadenu, posléze však do Mnichova z důvodu vynikajících místních podmínek pro 

střelbu.  

V čele organizace se vystřídala celá řada zástupců z nejrůznějších koutů světa. Po dr. 

Hasslerovi převzal žezlo Řek Georges A. Vichos, muž, který v době své aktivní kariéry 

byl držitelem bronzové medaile v rychlopalné pistoli. Následně byl do čela zvolen 

Mexičan Olegario Vasques Raňa, jež plním funkci prezidenta organizace doposud. I on 

je bývalým vynikajícím střelcem, v roce1975 vytvořil světový rekord ve vzduchové 

pušce na Panamerických hrách. V té době zvoleným a do nedávna platným generálním 

sekretářem byl Němec Horst G. Schreiber. Ten byl po své smrti v roce 2010 nahrazen 

svým synem, Franzem Schreiberem, který tuto funkci vykonává dodnes. (Brych, 2008) 
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Dne 15. července 1998 došlo k zasedání generálního shromáždění v Barceloně, kde byl 

většinově odsouhlasen nový název organizace. Francouzský název převzal anglickou 

podobu, a sice International Shooting Sport Federation, zkratkou ISSF (Fiala a kol., 

2013). V současnosti má federace 150 členských federací. V rámci ISSF pracují 

odborné komise rozhodčích, pušková, pistolová, pro běžící terč, broková, statutární a 

volební a lékařská (Brych, 2008). Zástupci nejvyšších orgánů jsou rovněž i předsedy 

kontinentálních federací. Evropu v současné době zastupuje předsedkyně Evropské 

střelecké konfederace (European Shooting Confederation) Vladimir Lisin z Ruska. 

Jednotlivé orgány UIT (dnes ISSF), stejně jako v orgánech ESC, byli zastoupeny i 

řadou českých funkcionářů a členů našeho střeleckého svazu. Jmenovitě Vladimír 

Stibořík, JUDr. Miroslav Hamerle, prof. ing. dr. Bohdan Klimeš, CSc., MUDr. Lubomír 

Kryl, ing. Milan Sůva či prof. MUDr. Václav Zeman. (Brych, 2008) 

3.2. Evropská střelecká konfederace ESC (European Shooting 

Confederation) 

Organizace evropského střeleckého šampionátu byla rozhodnuta na kongresu UIT, který 

se konal v Helsinkách v roce 1952. O tři roky později tak bylo první ME uskutečněno v 

Rumunsku. Podle generálního sekretáře UIT Karla-Augusta Larssona bylo hlavním 

záměrem založení evropských šampionátů a jejich organizování to, že počet účastníků 

evropského poháru byl podobný počtu účastníků poháru světového před vypuknutím II. 

světové války. 

Na prvním Mistrovství Evropy, konajícím se na střelnici v Tunari v Bukurešti, byl 

zpochybněn kontrolní dohled UIT, ale organizování soutěže ze strany Národní střelecké 

federace pod záštitou prezidenta Rumunska bylo velmi kladně hodnoceno. 

Kromě toho přinesly tyto soutěže další důležitá členění v oblasti sportovní střelby, a 

sice oficiální soutěže pro ženy a juniory. Důležitost těchto šampionátů spočívá také v 

tom, že přispěli k rozvoji sportovní střelby ve světě, pokračujících v tradici 

olympijských her, tedy již od roku 1896. 

Výsledek tohoto mistrovství jednoznačně hrál pro střelce ze SSSR, když se jim podařilo 

získat 12 medailí ze 13 týmových disciplín a 13 medailí z disciplín pro jednotlivce. 

Rovněž byly organizovány regionální soutěže v zemích balkánských, latinských, 

severských a ve svazu malých evropských zemí. Velký program soutěží společně s 
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úspěchy na nich získaných přispěly k založení dalších čtyř kontinentálních organizací, 

které schválila UIT. 

S úvahami o založení ESC došlo i ke vzniku Výboru pro evropské záležitosti, který 

založila UIT v roce 1958 během mistrovství světa v Moskvě. Dr. Kurt Hassler byl jeho 

prvním předsedou. Výbor intenzivně pracoval na vývoji sportovní střelby v Evropě a 

během olympijských her v Římě v roce 1960 navrhl vytvoření ESC. O čtyři roky 

později byl před valné shromáždění UIT předložen návrh na vypracování stanov pro 

konfederaci. 

Během mistrovství Evropy v Plzni v roce 1969 byla 18. srpna téhož roku založena 

Evropská střelecká konfederace.  Na zahajovací schůzi byli přítomni zástupci z 23 

národů. Byli to federace Středního východu a Severoafrického Středomoří, jejichž 

členové mohli původně soutěžit, ale nemohli získat evropské tituly. 

Gavrila Barani z Rumunska, dřívější místopředseda UIT od roku 1960, nahradil dr. 

Kurta Hasslera jakožto předsedu Evropského výboru. Jeho vedení pokračovalo ve 

prospěch evropského střeleckého sportu až do roku 1989. Od tohoto roku převzal jeho 

místo Švéd Björn Schullström. V pozici setrval až do roku 1993, kdy odešel po jednom 

funkčním období. Téhož roku byl zvolen Gianpiero Armani z Itálie. Předsedal 

konfederaci až do roku 2001, kdy odešel do důchodu. Dne 22. července 2001 v 

chorvatském Záhřebu byla zvolena Valným shromážděním první žena, a sice Unni 

Nicolaysenová z Norska. 

Unni Nicolaysenová byla předsedou ESC po dobu osmi let. Dne 11. července 2009 na 

23. Valném shromáždění v Osijeku v Chorvatsku byla nahrazena Vladimírem Lisinem z 

Ruska. Volby vyhrál nad konkurentem Lucianem Rossim a stal se tak pátým 

prezidentem ESC. Dne 18. května 2013 během 24. generálního shromáždění v Moskvě 

byl Vladimír Lisin znovuzvolen na další čtyřleté období. (ESC – Home, ©2017 

European Shooting Confederation) 

4. Historie sportovní střelby na území ČSR a ČR 

Na území tehdejšího Československa zažila sportovní střelba největší rozkvět ve 20. 

století.  Kapitola je rozdělena do třech období, která zásadně ovlivnila její vývoj. 
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4.1. Sportovní střelba v ČSR v letech 1918-1945 

V důsledku I. světové války došlo k úpadku činnosti České obce střelecké, založené 

v roce 1897. Po vzniku samostatného státu v roce 1918 byla její činnost znovu 

obnovena pod novým názvem Československá obec střelecká. Nebyla to však jediná 

střelecká organizace na našem území. Podobné spolky měla například i Československá 

obec sokolská, výcvik probíhal i v Junáku – skautu. Roku 1920 se Československá 

republika stala součástí UIT, zejména prostřednictvím Sokola. Ten v této době převzal 

roli zástupce v mezinárodních sportovních federacích. Téhož roku proběhli i olympijské 

hry v Antverpách, kam odcestovali i čeští zástupci. Žádný z cenných kovů se jim však 

přivést nepodařilo. (Brych, 2008) 

Rok 1925 přinesl politický rozkol v Československé obci střelecké a pod patronací 

agrární strany vznikl Československý národní svaz střelecký, jehož základem byly 

Národní střelecké jednoty. Obě organizace měli co do obsahovosti programu téměř 

shodné představy, zajímali se především o brannou výchovu. Náplň nebyla tedy 

zaměřena jen na střeleckou přípravu, ale zahrnovala i jisté formy sokolského systému. 

(Brych, 2008) 

Střelnic v té době bylo velmi málo, téměř všechny byly z dob Rakousko-Uherska. 

Výcvik v době třicátých let byl prováděn u mládeže vzduchovou puškou. Česká 

Zbrojovka vyráběla výcvikové modely ČZ vzor 35 s pažbou obdobnou jako u vojenské 

pušky (Felt, 2003). Malorážová střelba byla stejně tak velmi omezena, a to zejména 

počtem zájemců, kterých bylo jen několik desítek či stovek. Na mezinárodní scénu to 

mělo předvídatelný dopad. 

O něco lepšími výsledky se mohli pyšnit zástupci brokové střelby, jejichž statistiky byly 

výkonnostně lepší než u malorážných a vzduchových disciplín. V nich dominovali 

především členové mysliveckých společností. Podobné výsledky měli i zástupci 

disciplíny běžící terč, kde se střílelo na vzdálenost 100 metrů na figuru jelena. Zde se 

nejvíce uplatnili příslušníci armády, neboť měli nejvíce zkušeností s armádní puškou, ze 

které se střílelo.  

Dle Brycha a Kiriana (1980) se od roku 1925 pořádají Národní závody, k nimž vydala 

pravidla právě Česká obec střelecká. Na pořadově 9. národních závodech byly 

zastoupeny tyto disciplíny: závod jednotlivců o mistrovství ČSR puškou (na vzdálenost 

300m za použití armádní pušky vz. 24, terč velikosti 100 x 60 cm, 20 ran + 2 nástřelné, 
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30 minut celkový čas), závod jednotlivců o mistrovství ČSR pistolí (libovolnou pistolí 

ráže. 22, tedy 5,6 mm, na vzdálenost 50 kroků, terč velikosti 37,5 x 15 cm, 40 ran ve 4 

sériích, na každou sérii 15 minut) a dále také závody jednotlivců o mistrovství ČSR 

malorážkou, v oddíle mužů a žen, závod pětičlenných družstev o mistrovství ČSR 

puškou, v oddíle vyšším a nižším či závod „Bratrství“, všeobecný, občanský, 

malorážkový, pistolový, lovecký na srnce a mnoho dalších.  

Vzhledem k velké roztříštěnosti v organizaci střelectví bylo v roce 1935 založeno 

rozhodnutím Ministerstva národní obrany Ústředí československých organizací 

střeleckých pod patronací tohoto ministerstva s úkolem koordinovat a usměrňovat 

činnost všech střeleckých organizací v republice. (Brych, 2008) 

Roku 1939 byla republika okupována fašisty, což vedlo k naprostému pozastavení 

střelectví u nás. Situace byla natolik špatná, že i pouhé držení zbraně, i byť staré 

historické, mohlo znamenat okamžitou fyzickou likvidaci či odvedení do 

koncentračního tábora.  

4.2. Sportovní střelba v ČSR v letech 1945-1989 

Období války dalo vznik velice pestrému, rychle se vyvíjejícímu množství nových 

zbraní, jež se ve sportovní střelbě začali využívat až po jejím skončení v roce 1945. 

Byly to především zbraně větší ráže, mezi něž patřila například Mauser vz. 1898 ráže 

7,92 mm nebo Česká zbrojovka vz. 1924 ráže stejné. Kromě těchto modelů se dochovali 

i další typy malorážek. Mezi sportovní pistole využívané při závodech patřil například 

Colt Woodman ráže 5,6 mm nebo Bühag Centrum, libovolná pistole německé výroby. 

(Brych, 2008) 

Konec války rovněž přinesl prostor pro střeleckou činnost, byl však omezen extrémním 

nedostatkem střelnic, které ke všemu byly ve velmi bídném stavu. I přes tato úskalí se 

střelba dále rozvíjela, a sice ve významu branném. V tomto duchu byl k realizaci úkolů 

výcviku zřízen Svaz brannosti. Sportovní střelba byla organizována a prováděna 

střeleckými oddíly Sokola. Nejaktivnějším byl zejména Střelecký oddíl Sokola 

pražského, jinak znám jako S. O. S. P. Takto uspořádané organizování střelby trvalo 

nějaký čas, ale bylo zřejmé, že neustále se zvyšující počet oddílů a klubů nejen 

v oblastech sportovní střelby nebude nadále možné tímto způsobem korigovat.  
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Sokol, v té době jako zprostředkovatel sportovní střelby, neměl úplnou důvěru 

mocipánů a tak roku 1951 byl založen Svaz pro spolupráci s armádou, známý pod 

zkratkou SVAZARM jako jednotná branná organizace.  

4.2.1. SVAZARM 

Po jeho založení ihned nahradil doposud fungující Svaz brannosti. Jeho členství bylo 

zprvu kolektivní, členy se tedy mohli stát i jiné celostátní organizace. Obsahem byly 

kromě výcvikových programů střelectví i pořadové přípravy. Výcviky však nebyli pro 

většinu mládeže přitažlivé, neboť jejich hlavní ideou byla příprava pro narukování 

branců do vojenské prezenční služby. 

Proto roku 1952 Svazarm změnil kolektivní členství na členství individuální. Členy se 

tak stali povinně členové střeleckých kolektivů, přesněji oddílů a klubů. Byla to tak 

jediná organizace, která povolovala kulovou střelbu. Brokovou prováděly oddíly 

Československého mysliveckého svazu. Vrcholový sport spadal rovněž pod Svazarm 

s dopomocí silových ministerstev národní strany a vnitra. „Na jedné straně byla 

střelectví věnována značná podpora ze strany státu (náboje pro malorážní disciplíny na 

výkonnostní třídy zdarma, vybavení střelců materiálem – kabáty, rukavicemi, zbraněmi, 

stavba střelnic, kompenzace cestovného na závody po republice apod.), na druhé straně 

politickým tlakem na věrnost a oddanost dělnické třídě a komunistické straně“(Brych, 

2008, s. 22). 

Dle oficiálních statistik měl Svazarm v polovině 60. let přes milion členů ze všech 

možných sportovních odvětví. Působili zde nejen sportovci a sportovní funkcionáři. 

Vedle nich se nacházeli i tzv. političtí pracovníci, což byli lidé nehodící se do 

armádních pozic. Ze všech těchto členů se dle dochovaných údajů střelectvím zabývalo 

více než 100 000 členů Svazarmu. Tímto číslem je myšlen počet lidí, kteří si v průběhu 

let vyzkoušeli svoji schopnost zasáhnout střed terče v různých klubech a oddílech či při 

branné výchově na základních a středních školách. Takto velký zájem začal úroveň 

sportovní střelby zvedat rapidně nahoru. (Brych, 2008) 

V důsledku zvyšujícího se počtu zájemců byla založena Ústřední střelecká škola 

Svazarmu, vedená pplk. Ottou Jemelkou, kde působil jako instruktor mimo jiné i náš 

reprezentant Vlastimil Hejl. Po několika letech však její působení vymizelo, neboť její 

základna v Praze na Strahově vyhořela. I přes tak krátkou dobu své existence se škole 
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podařilo vychovat řadu špičkových trenérů, kteří pozvedli úroveň sportovní střelby 

v klubech a oddílech. (Brych, 2008) 

Velkým přínosem úspěchů byl fakt, že talentovaní střelci byli po dobu vojenské 

prezenční služby členy v oddílech armády nebo ministerstva vnitra. Mezi takové kluby 

patřily Dukla Praha, střelecký oddíl Plzeň, Rudá Hvězda Plzeň a Rudá Hvězda Brno. 

Řada z těchto střelců zůstala v klubech i po skončení jejich vojenské služby. 

Dle Brycha (1985) měl trénink střelby tři základní formy. Byly to formy kolektivní, 

individuální konečně i závod sám. Tyto typy sloužili k nácviku prvků techniky střelby, 

odstraňování chyb nedostatků, které střelec zjistil sám nebo na ně byl upozorněn 

trenérem, k psychické přípravě a také jako prověrka výkonnosti. 

Organizační forma Svazarmu fungovala na všech stupních, okresních, krajských i 

ústředních. V každém z nich měl své střelecké sekce. Ty po roce 1968 dostali název 

Rady střelectví. Nicméně v následném období došlo k úpadku fungování Rad i samotné 

střelby zejména v důsledku snižujícího se počtu prostředků. I přes toto pochmurné 

období se vytvořila Střediska vrcholového sportu (SVS), která fungovala velmi dobře a 

přinášela výsledky. SVS podporovala různé střelecké kluby, jako Duklu Praha, Rudé 

Hvězdy, ale i další spolky v krajích. Společně se středisky pro vrcholový sport vznikla 

Tréninková střediska mládeže (TSM), sloužící jako centrum pro přípravu sportovních 

talentů. (Brych, 2008) 

Střelecké soutěže v dobách působení Svazarmu byli na území ČSR rozděleny 

následovně: 

1. podle zaměření, funkce a účelu na: 

- soutěže masového charakteru 

- výkonnostního a vrcholového charakteru 

2. podle územního rozsahu na soutěže: 

- celostátní či republikové 

- krajské či okresní 

- místní (soutěže škol, učilišť) 

3. podle způsobu uspořádání na: 

- soutěže jednorázové (mají časové rozmezí v řádu několika dnů) 

- soutěže dlouhodobé (jsou organizovány dlouhodobě, mají více kol). 

(Hynouš, 1981) 
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V roce 1968 došlo rovněž k rozdělení Československého střeleckého svazu (který byl 

složkou Svazarmu a vystupoval jen jako zástupce republiky v UIT) na dvě části. „V 

souvislosti s federativním uspořádáním republiky vznikly Český střelecký svaz a 

Slovenský strelecký zväz“ (Brych, 2008, s. 24). Působení Svazarmu bylo po období 

proletariátu v listopadu roku 1989 zrušeno a nahrazeno organizací Sdružením 

technických sportů a činností, jehož členem byl Československý střelecký svaz do doby, 

než došlo k rozdělení majetku Svazarmu mezi jednotlivé svazarmovské odbornosti. 

Z nich poté vznikali nové svazy nebo se obnovovala jejich činnost.  

4.2.2. Český střelecký svaz 

Jak bylo již avizováno, ČSS vzniká v roce 1968 na základě federativního uspořádání 

z Československého střeleckého svazu. Vznik svazu vedl k rozdělení členstev a klubů 

do dvou národních svazů. Rady střelectví fungovali jako volební orgány, které dle 

potřeby zakládaly další pracovní komise. Mezi takové patřily komise technické 

(zaštiťující pravidla, proposice závodů či výkonnostní třídy), metodické (zajišťující 

činnost v oblasti výchovy trenérů a cvičitelů), rozhodčích (řídila jejich činnost a 

vykonávala jejich zaškolení), mládeže (organizovala soutěže nebo úpravy pravidel pro 

střelbu mládeže). Takto vzniklé uspořádání organizace bylo totožné s organizací 

mezinárodního svazu, jako jsou ISSF či ESC. Nejvyššími orgány pak jsou valná 

shromáždění, na kterých zasedají zástupci všech členských zemí, respektive svazů. 

(Brych, 2008) 

ČSS začal od 10. Května 1990 fungovat jako samostatný právní subjekt, vedoucí svoji 

práci dle vlastních stanov, které byly schváleny téhož roku ustavujícím sjezdem. Prvním 

prezidentem se stal pan Jaroslav Pekař. (Brych, 2008) 

4.3. Sportovní střelba a ČSS po roce 1990 

Důležitým milníkem svazu byla skutečnost, kdy 1. ledna 1993 došlo k rozdělení 

republiky na dva samostatné státy. Do té doby bylo družstvo startující na OH složeno ze 

střelců z obou střeleckých svazů, jako tomu bylo i v roce 1992 při OH v Barceloně. 

Funkcionáři obou stran však byli připraveni na rozdělení i v oblasti sportovní. 

Především bylo dobré zachovat nějaké fungující ideji Svazarmu, jako byla Tréninková 

střediska mládeže nebo Střediska vrcholového sportu SVS. (Brych, 2008) 
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Toto historicky nejobtížnější období zvládl svaz poměrně dobře, o čemž svědčí i 

výsledky z následujících OH. Z každé z nich se střelcům podařilo přivést alespoň jeden 

cenný kov. Stejný úspěch zaznamenávají čeští střelci na poli Světových pohárů či 

Mistrovství světa nebo Evropy. Umístění na těchto soutěžích byla obzvláště nezbytně 

nutná, neboť díky nim se získávali tzv. Quota Places, tedy místa pro účast na OH. 

(Brych, 2008) 

Organizování Mistrovství Evropy v roce 1993 se také dočkala i Česká republika, 

přesněji ČSS. Bylo uskutečněno v Brně, kde se konali kulové a brokové disciplíny. I 

přes velký počet účastníků, jejichž počet byl v řádu stovek, bylo mistrovství po 

organizační stránce nejen účastníky závodu označeno za velmi vydařené, ba dokonce za 

jedno z nejlépe organizovaných vůbec. Ač bylo pořádání svěřeno do rukou Českého 

státu, příprav, které začali už v polovině roku 1992, se účastnili i zástupci Slovenska i 

přes skutečnost blížícího se rozdělení Československé republiky.  

Organizační schopnosti svazu byli natolik oceňované, že roku 2002 měl pořádat I. 

Akademické mistrovství světa ve střelbě společně s Českou asociací univerzitního 

sportu Českou asociací akademických technických sportů. V tomto roce však postihla 

plzeňskou střelnici, kde se mistrovství mělo odehrávat, povodeň a bylo tak nezbytné 

soutěž odložit. Zásluhou výborné práce armádních pracovníků se podařilo během 

necelého roku střelnici obnovit. Akademické mistrovství se tak uskutečnilo v září roku 

2003, na němž naši střelci opět zaznamenali řadu skvělých výsledků.  

Téhož roku se po několika Světových pohárech a mistrovství vrátilo konání Mistrovství 

Evropy opět do Čech. Tentokráte se kromě Brna stala hlavním dějištěm i Plzeň, kde se 

stříleli zejména kulové disciplíny včetně velkorážové terčovnice a standartní 

velkorážové pušky. Brno pak zajišťovalo všechny soutěže brokové. Mistrovství se opět 

vydařilo jak ze strany pořadatelů, tak i českých střelců, kteří zaznamenali řadu skvělých 

výsledků. (Brych, 2008) 

OH v Athénách z roku 2004 byli pro naše střelce opět velkou výzvou, se kterou si 

poradili velmi dobře. Český výběr přivezl celkem 8 medailí, z nichž dvě byly právě z 

disciplín střeleckých. Stříbrnou medaili vybojovala Lenka Hýková ve standartní pistoli 

a bronzovou Kateřina Kůrková (dnes Kateřina Emmons) ze vzduchové pušky.  

Pekingské hry v roce 2008 přinesli opět velký úspěch. Skvělá Kateřina Emmons 

vystřílela zlato ve vzduchové pušce a stříbro ve sportovní malorážce. Do dějin se však 
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zapsal i David Kostelecký, který v brokové disciplíně trap zaznamenal své první zlato. 

Téhož roku se však brokařům nedařilo jen na poli OH, ale i na Mistrovství Evropy 

v Plzni, kdy získali 7 cenných kovů.  

Londýnský olympijský úspěch z roku 2012 byl opět nemalý, když se Adéle Sýkorové 

podařilo ve sportovní malorážce získat svůj první bronz. O čtyři roky později na OH 

v Riu se bohužel žádný velký úspěch nepovedl. I přes velmi nabitou konkurenci se však 

můžeme těšit na hry v Tokiu v roce 2020, které zcela jistě přinesou velkou dávku 

vzrušení a dobrodružství a s trochou štěstí třeba i nějaké medailové ocenění. 

4.4. Současnost sportovní střelby do r. 2017 

V současnosti se na území České republiky nachází velká řada střeleckých klubů, 

zabývajícími se všemi odvětvími sportovní střelby. Pod záštitou Českého střeleckého 

svazu se jejich členové účastní nejrůznějších soutěží, od krajských až po mistrovství či 

Olympijské hry.  

Mezinárodní federace ISSF vydává jednou za 4 roky nová ustanovení a zákony, dle 

kterých se řídí všechny soutěže a mistrovství. Tato ustanovení byla změněna v loňském 

roce a vešla v platnost 1. 1. 2018. Jedna ze zásadních změn, která je i námětem této 

bakalářské práce, se týká disciplíny vzduchové pušky na 10 metrů. V ní se totiž nově 

objevila mixová disciplína můžu a žen, jež je popsána v kapitole 9. 

4.4.1. AVZO TSČ ČR 

AVZO TSČ ČR neboli Asociace víceúčelových základních organizací Technických 

sportů a činností České republiky je spolek pracující s dětmi, mládeží a ostatními 

občany, založený v souladu a občanským zákoníkem založení v roce 1997. Její hlavní 

zaměření se týká vyžití a plnění úkolů v oblasti zájmových, sportovních a technických 

činností, dále pomáhá členům svých pobočných spolků, vyhledává, vybírá a vychovává 

nové talenty z oblasti technických sportů. Dále se ve spolupráci s dalšími zájmovými 

organizacemi zabývá pořádáním soutěží, závodů a akcí podle mezinárodních, národních 

i vlastních pravidel. Podporuje a vychovává trenéry, rozhodčí či instruktory a vytváří 

vlastní lektorské sbory. 

AVZO je také jednou ze skupiny spolků schopných řešit komplexně účelné využití 

volného času, zejména dětí a mládeže s úspěšnými výsledky. Napomáhá růstu nových 
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úspěšných sportovců, rozvoje fyzické zdatnosti, omezování kriminality i boje proti 

drogám a návykovým látkám. 

Ve spojitosti se sportovní střelbou pořádá AVZO různá školení, na kterých mohou 

účastníci získat: 

- zbrojní průkaz, 

- kvalifikaci trenéra sportovní střelby, 

- titul zbrojíře v organizacích se zbrojním zaměřením, 

- kvalifikaci rozhodčího sportovní střelby, 

- oprávnění střeleckého instruktora sportovní střelby. (AVZO TSČ ČR © 

2018, AVZO TSČ ČR) 

5. Cíle, úkoly a metody práce 

5.1. Cíle práce 

Cílem je popsání střeleckých disciplín pro vzduchovou pušku, včetně změn z roku 

2017.  

5.2. Metody práce 

Bakalářská práce byla napsána na základě obsahové analýzy dokumentů a dalších 

odborných publikací týkajících se sportovní střelby ze vzduchové pušky. 

5.3. Úkoly práce 

Hlavní úkoly práce, které byly zadány pro zdárné splnění a pro její sestavení, byly: 

- Vyhledání dostupných studijních pramenů  

- Rešerše získaných studijních pramenů  

- Teoretická východiska (mezinárodní federace, ČSS, vývoj vzduchových 

pušek, vývoj disciplín pro vzduchové pušky)  

- Stanovení cíle práce, úkoly pro naplnění práce, použité metody pro 

zpracování práce.  

- Popis střeleckých disciplín pro vzduchovou pušku 

 



32 
 

6. Organizace sportovní střelby 

6.1. Základní pravidla SS 

Jako každý sport, i sportovní střelba je bezprostředně řízena pravidly vydanými 

Mezinárodní federací ISSF. Jejich zastoupení je zcela nezbytné, neboť daná pravidla 

vymezují každou disciplínu střelby. Pravidla jsou rozdělena na technická, pušková, 

pistolová, pro brokovou střelbu, speciální technická pro disciplínu běžící terč a speciální 

technická pro finálové závody v olympijských střeleckých disciplínách. V práci se budu 

zabývat pouze pravidly, které svým obsahem ovlivňují chod disciplín pro vzduchovou 

pušku. 

6.1.1. Technická pravidla 

Tato část pravidel je společná pro sportovní střelbu jako celek, vymezuje však každou 

disciplínu jistými odlišnostmi. Popisují terče, střelnice, hodnocení a požadavky na 

průběh závodu. Hynouš (1981) uvádí, že vzdálenost terče od stanoviště střelce je 10 

metrů, výška terče asi 140-150 cm. Na přední části stanoviště střelce je ve výši 100 až 

120 cm umístěn stolek nebo jiné zařízení, kde si může závodník odkládat střelivo či jiné 

k závodu potřebné věci. Pro 10m střelnice pak například nařizuje, že musejí být zásadně 

v uzavřeném prostředí, tedy halové. Pravidel je pochopitelně daleko více, tato však patří 

mezi ta nejzákladnější. 

6.1.2. Pravidla pro puškové disciplíny 

Tato pravidla platí mimo vzduchovou pušku i pro velkorážovou terčovnici, standartní 

pušku a libovolnou a sportovní malorážku. Opět pro každou disciplínu jsou pravidla 

jinak vymezena, uvedené příklady se týkají jen pravidel vzduchové pušky.  

Jednou z hlavních částí technických pravidel je míření.  Pravidla vymezená pro míření 

uvádějí, že na tunelu mušky nebo na dioptru mohou být světlé, zabarvené nebo 

polarizační filtry, ale mířidla nesmí mít žádný systém čoček. Elektronické spouště jsou 

povoleny jen za předpokladu, že veškeré komponenty jsou pevně připojeny k pušce a 

uloženy uvnitř závěru, nebo pažby tak, že ani baterie, ani vedení nejsou z vnějšku 

viditelné. Dále se uvádějí principy polohy vstoje, a sice takové, že střelec musí stát 

oběma nohama volně, bez jakékoli umělé nebo jiné opory na povrchu střeleckého 

stanoviště nebo na střelecké podložce. Pušku smí držet oběma rukama a ramenem nebo 
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horní částí paže a částí hrudi bezprostředně blízké pravému nebo levému rameni. Tvář 

se smí opírat o pažbu. Před začátkem závodu musí být střelci poskytnut časový limit 15 

minut pro přípravu a nástřel. Takto definovaná pravidla musí být striktně dodržována. 

Jejich porušení se trestá i diskvalifikací ze závodu.  

Dalším omezením je pak samozřejmě i vybavení střelců. Tímto tématem se více zabývá 

kapitola číslo 7, Vybavení pro disciplíny vzduchové pušky, která se zaměřuje na 

jednotlivé části oblečení, jejich materiál a další, pravidly stanovené zákonitosti.  

6.2. Řád střeleckých soutěží 

Brych (2008) označuje Řád střeleckých soutěží za dokument, jehož cílem je zabezpečit 

fungování střeleckých disciplín v rámci České republiky podle stejných pravidel a 

ustanovení. Jisté rozdělení soutěží se dochovalo už z dob fungovaní Svazarmu. Dělí se 

dle účastí soutěžících na národní a mezinárodní, dle druhu na soutěže jednotlivců a 

družstev, dle doby trvání na jednorázové a vícekolové a dle technického vybavení 

střelnic na soutěže I., II. a III. kategorie. Dvakrát za rok je sekretariátem ČSS vytvořen 

Kalendář akcí ČSS, kde jsou zaznamenány všechny konající se akce daného roku.  

Zařazení soutěže do kalendáře obnáší jisté náležitosti, které pořadatel musí splnit. Je to 

především datum a místo konání, název, disciplín a číslo a název Sportovně střeleckého 

klubu. Společně s těmito informacemi je pořadatel povinen vystavit propozice soutěže, 

ve kterých musí být nejen opětovný datum a místo konání s názvem soutěže a číslem a 

názvem klubu, ale také jméno a licence hlavního rozhodčího a jméno ředitele závodu a 

adresa pro zasílání přihlášek. Součástí může i nemusí být další doplňující informace 

jako startovné, výherní ceny, časový harmonogram, občerstvení, zdravotní zajištění atd.  

Mimo již zmíněné rozdělení kategorií je stejně tak důležité rozdělení dle věku. Pro 

zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození. To je tvořeno následovně: 

- žáci (mladší – 10-12 let, starší – 13-14 let) 

- dorostenci, dorostenky (mladší – 15-16 let, starší – 17-18 let) 

- junioři, juniorky (19-20 let) 

- muži, ženy (21-45 let) 

- senioři (45-50 let) 

- veteráni (50 let a výše). (Brych, 2008)
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6.3. Rozhodčí 

Na území České republiky spadá veškerá rozhodcovská činnost pod Český střelecký 

svaz. Jsou zde čtyři kvalifikační skupiny, jimiž jsou III., II., I. třída (licence C, B, A) a 

kategorie ústřední (licence U). Rozhodčí s licencí A a B mohou působit i na 

mezinárodní scéně, kam jsou na základě proškolení jmenovány orgány ISSF. 

Příprava a zkoušky probíhají podle Směrnice Komise rozhodčích pro činnost 

rozhodčích sportovní střelby, která definuje práva a povinnosti rozhodčího. Je 

nezbytnou součástí při řízení soutěží, což je i jeho hlavní povinnost společně 

s bezpečností na střelnici a dodržováním pravidel. Součástí je i objektivní a nestranné 

hodnocení výkonu sportovců na základě platných pravidel a zákonů SS.  

Rozhodčí si soutěže, kde působí, nevybírají sami, ale na základě Komise rozhodčích KR 

nebo na základě žádosti pořadatelů střeleckých soutěží. V druhém případě je i tak nutné, 

aby své působení na soutěži předem sdělil KR. To samá platí i v případě omluvy.  

Při závodech se používá oblečení stejné barvy, které je jasně viditelné pro rychlou 

orientaci závodníků. Z tohoto důvodu se používají reflexní vesty červených nebo 

oranžových barev. Na nich se pak nachází štítek s aktuální funkcí při závodu.  

Funkce jsou rozděleny na hlavního rozhodčího HR, předsedu hodnotící komise PHK, 

řídící střelby na palebné čáře ŘS a předseda Jury. Jejich počet je dán počtem startujících 

závodníků. V případě menšího počtu může dojít k sjednocení funkcí na jednoho 

rozhodčího, naopak při velkém počtu sportovců dochází k jejich zvyšování, např. řídící 

střelby na palebné čáře povolá úsekové rozhodčí. Jejich celkový počet by však nikdy 

neměl být nižší nežli dva, vždy musí být přítomen hlavní rozhodčí a řídící střelby.  

Jejich působení může být pozastaveno z několika důvodů, jako jsou výsledek 

disciplinárního řízení, zánik členství v ČSS, neplnění základní povinností držitele 

licence, porušení etiky rozhodování či nekorektním jednání a vlastním rozhodnutím o 

ukončení platnosti licence. Všechny rozhodčí eviduje ČSS v centrální evidenci 

rozhodčích, která se neustále aktualizuje.  

6.3.1. Hlavní rozhodčí 

Jak bylo zmíněno v předchozích odstavcích, každý z rozhodčích plní ve své funkci své 

povinnosti. Hlavní rozhodčí má za úkol převzít před závodem střelnici od ředitele 

závodu a zkontrolovat její stav, svolává technickou poradu v případě potřeby, určuje 
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rozhodčí do dalších funkcí, řeší nejasné a sporné situace v souladu s pravidly, 

zpracovává a podepisuje protokol o výsledcích závodu a v případě neúčasti jury řeší i 

případné protesty ve spolupráci s ostatními rozhodčími. 

6.3.2. Řídící střelby  

Jeho úkol je z názvu této pozice zcela jasný. Danými povely zastavuje nebo naopak 

povoluje střelbu závodníků. V případě velkého počtu účastníků má k dopomoci úsekové 

rozhodčí, kteří mu v případě nutnosti napomáhají. 

6.3.3. Hodnotící komise 

Je tvořena předsedou a dalšími členy komise. Jejím účelem je správné vyhodnocení 

terčů, zapsání výsledků do výsledkových karet, vedení protokolu závodu (výsledkové 

listiny) a zveřejnění výsledků. 

6.3.4. Pořadatel 

Pořadatel kontroluje osobní i sportovní doklady, uhrazení startovného či převzetí 

startovního čísla. Pod jeho dohledem probíhá kontrola zbraní a výstroje. Zajišťuje také 

váhy, krabice na kontrolu rozměru zbraní, závaží k měření odporu spouště či měřidla na 

kontrolu obuvi a oblečení apod. 

6.3.5. Jury 

Má význam pouze na velkých závodech, jako je Mistrovství republiky nebo pokud je 

ČSS pořadatelem nějakého mezinárodního závodu. Skládá se z 3-7 členů. Cílem je 

dohlížení na správný chod soutěže, popřípadě radit, pomáhat a podílet se na činnosti 

rozhodčích. Mají rovněž i právo kontroly, které mohou uplatnit kdykoli během závodu. 

6.4. Hodnocení zásahů 

V rámci disciplín vzduchové pušky s průstřel terče hodnotí hodnotou pole, do kterého 

byla střela umístěna. Při střele, která se dotýká dvou bodových polí různých hodnot, 

počítá se vždy vyšší bodové hodnocení. Případná sporná rána se měří buďto kalibrem 

optickým nebo zásuvným. V případě, že se rozhodčí provádějící měření neshodnout, 

rozhodne o výsledné hodnotě rány člen jury nebo hlavní rozhodčí.  
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Současná technologie disciplínám vzduchové pušky umožňuje na soutěžích vyšších 

úrovní měřit hodnotu ran v papírovém terči pomocí speciálního strojku, který určí 

automaticky hodnotu vstřelu na základě jeho polohy v terči. V takovém případě je ale 

nezbytná přesnost natištěných terčů na kvalitním podkladovém papíře.  

6.4.1. Papírové terče 

Jedny z prvních papírových terčů, podobajícím se těm dnešním, se začali objevovat 

okolo roku 1937. V té době se v ČSR používal terč o záměrné ploše 12 x 5 cm (obr. 8). 

Tyto terče byly určeny pro střelbu na poměrně blízkou vzdálenost, max 5-6 metrů a to 

výhradně pro pistole. Vzduchovkové terče začali záhy vznikat ve formě dekadických 

terčů. Tento desetikruhový terč měl velikost 120 x 48 mm. Kruhy bílé barvy měly 

hodnoty 1-5, následovali kruhy černé barvy s hodnotami 6-9 a hodnota 10 byla opět 

bílá. Tyto terče se dle Brycha a Kiriana (1980) používali i v 70. letech při branných 

závodech mládež v Tyršově odznaku zdatnosti. 

Obr. č. 7 – Československý vzduchovkový terč 120 x 48 mm 

 

  

   

 

 

 

zdroj: KIRIAN, V., BRYCH, J. Terče a disciplíny sportovní střelby. 

Od roku 1973 se začíná objevovat nová tvář vzduchovkového terče, který má velikost 8 

x 5,5 cm (obr. 8). Tento terč se začíná v polovině 80. let používat při masově branných 

soutěžích, a to zejména při Dukelských nebo Sokolovských závodech branné zdatnosti. 

Podobně využívala terče i pionýrská skupina při hře „Vždy připraven!“, kdy se stejný 

terč používal pro střelbu vzduchovou puškou na vzdálenost 10 metrů pro starší 
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kategorie. Roku 1975 proběhla Spartakiádní soutěž mládeže, kde se střílelo 10 + 40 ran 

vzduchovou puškou na stejný terč. (Brych, Kirian, 1980) 

Obr. č. 8 – Terč pro vzduchovou pušku na 10 m o velikost 8 x 5,5 cm 

 

 

 

 

 

 

zdroj: KIRIAN, V., BRYCH, J. Terče a disciplíny sportovní střelby. 

Roku 1968 byl UIT vydán i mezinárodní terč pro vzduchovou pušku o velikosti 4,6 x 

3,1 cm (obr. 9). Velikost hodnoty 10 měla pouhý 1 mm.  

Obr. č. 9 – Mezinárodní terč pro vzduchovou pušku velikosti 4,6 x 3,1 cm 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: KIRIAN, V., BRYCH, J. Terče a disciplíny sportovní střelby. 

V následujících letech se zachovala poslední úprava terče až do roku 1992, kdy byl opět 

zmenšen. Bílá hodnota 10 má již jen 0,5 mm a černý střed 30,5 mm. Tento terč se 

používá dodnes.  
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6.4.2. Elektronické terče 

Elektronické terče vešli v platnost roku 1992. Používají se především na významnějších 

závodech, jimiž jsou mistrovství světa či mistrovství kontinentů nebo na OH, kde je 

jejich využití povinné. Využívají se v disciplínách střílejících se na kruhový terč. Bílá 

terčová plocha má otvor velikosti černého středu terče, v němž je umístěna membrána. 

Při průletu střely membránou je zvuk zachycen několika citlivými mikrofony, které 

změří vzdálenost vstřelu od místa měření na základě zvuku, který byl vytvořen 

průrazem membrány.  

Tyto údaje jsou bleskově zpracovány pomocí počítače, který odešle výslednou hodnotu 

rány na monitor střelce. V důvodu větší atraktivnosti tohoto sportu pro diváky jsou nad 

každým střelcem rovněž umístěny monitory, kde fandící davy mohou rovněž sledovat 

výsledky jednotlivých střel.  

Výsledky jsou rovněž zaznamenávány do počítačové paměti, takže celkový výsledek 

střelce je znám okamžitě. Stejně tak i po posledním výstřelu v závodě je vytištěna 

výsledková listina a tedy pořadí střelců v závodu. Tyto terče se dříve používali 

v disciplíně na 300m, dnes se však používají při všech soutěžích vrcholových úrovní. 

Obr. č. 10 – Monitor střelce 

 

 

 

 

zdroj: National Junior Air Gun Championship Goes Electric [online]. Dostupné z: 

https://www.outdoorhub.com/news/2012/05/29/national-junior-air-gun-championship-goes-electric/ 

Dlouholetým dodavatelem a vývojářem elektronických terčů je společnost Signalling 

System Uster, známá pod zkratkou SIUS. Ta vznikla již v roce 1949. Již od dob svého 

založení byla spolupráce mezi SIUS a UIT úzce spjata. Jejich první prototyp 

elektronických terčů byl použit v roce 1968 při příležitosti OH v Mexiku. O několik let 

později v roce 1982 byly tyto terče použity i na prvním Mistrovství světa v americké 

Venezuele. Jak bylo již zmíněno výše, od roku 1992 je společnost SIUS pravidelným 

https://www.outdoorhub.com/news/2012/05/29/national-junior-air-gun-championship-goes-electric/
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dodavatelem elektronických systémů na všech olympiádách ve všech střeleckých 

disciplínách. Je rovněž světovým dovozcem elektronických systémů pod záštitou ISSF. 

Obr. č. 11 – Elektronický terč pro vzduchové pušky na 10 m společnosti SIUS 

 

  

 

   

 

 

 

zdroj: Targets used for Smallbore Shooting [online] Dostupné z: http://iwtsa.org.uk/introduction-to-

shooting/targets-used/ 

6.4.3. Olympijské finále 

Nejen puškové, ale i další střelecké disciplíny mají dle novějších pravidel pro zvětšení 

pestrosti a atraktivnosti těchto soutěží finálová kola. Ty jsou vymezena pravidly pro 

každou disciplínu. Ve vzduchové pušce se do finálového kola dostává osm nejlepších 

střelců ze základního závodu po odstřílení 60 ran. Těchto osm střelců střílí ve finálovém 

kole 24 ran, jejich hodnota se přičítá k výsledné hodnotě ze základní části závodu. 

Hodnocení zásahu se v této disciplíně počítá na desetiny bodu. Absolutní střed terče má 

tedy hodnotu 10,9 bodu, velmi těsně narušený desítkový kruh hodnotu 10,0 atd. 

Účastníci finále střílí najednou v pravidly stanoveném čase. Výsledný počet bodů je dán 

počtem ze základního kola sečtený s počtem bodů z kola finálního.  

Již zmíněných 24 ran se střílí ve dvou sériích po pěti soutěžních ranách, každá za 250 

sec. na sérii. Poté následuje čtrnáct ran střílených na povel v čase 50 sekund na ránu. 

Vyřazování finalistů s nejnižším výsledkem začíná po 12té ráně a pokračuje po každých 

dalších dvou ranách, až do rozhodnutí o zlaté a stříbrné medaili. Maximálně však 

nejlepší střelci střílí právě 24 ran. 

http://iwtsa.org.uk/introduction-to-shooting/targets-used/
http://iwtsa.org.uk/introduction-to-shooting/targets-used/
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7. Vybavení pro disciplíny vzduchové pušky 

Soutěže ve sportovní střelbě mají mimo technických a dalších pravidel i regule týkající 

se sportovního vybavení a oblečení střelců.  

7.1. Kabát a kalhoty 

Zásadní ustanovení pro kalhoty a kabáty zní, že musí být vyrobeny z  poddajného 

materiálu, který nemění své fyzické charakteristiky, což znamená, že se nestává tužším, 

tlustším nebo tvrdším za podmínek běžně přijatelných pro střelbu. Jakákoli část 

podšívky nebo zesílení nesmí být proštepovaná, křížem prošitá, přilepená nebo jinak 

upevněná k vrchní vrstvě oblečení, než v krejčovsky běžně používaných místech. 

Všechny podšívky a zesílení musí být měřeny jako součást oblečení. Střelec smí 

v rámci závodu použít právě jednu střeleckou soupravu kabátu a kalhot. (Pravidla ČSS, 

2017) 

U kabátu dále uvažujeme správné zapínaní, jež musí být pouze neseřiditelné, a to buď 

knoflíky, nebo zipem. Jeho přesah nesmí být větší než 100 mm, na střelci musí vlně 

splývat. Všechny řemínky, tkanice, lemování, švy, prošití nebo zařízení, která mohou 

být provedena tak, že tvoří umělou oporu, jsou zakázána. Je však povolen jeden zip 

nebo nejvýše dva řemínky sloužící k dotažení volného materiálu kabátu v oblasti 

ramenního zesílení. 

Závodní oblečení musí rovněž splňovat normy o tloušťce, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Tabulka č. 1 – Normy pro tloušťku materiálu oblečení 

 

Měřené 

místo 
Tloušťka Kabát Kalhoty Boty Rukavice 

Spodní 

prádlo 

Normální Jednoduchá 2,5 mm 2,5 mm 4,0 mm - 2,5 mm 

Normální Dvojitá 5,0 mm 5,0 mm - - 5,0 mm 

Normální Celkem - - - 12,0 mm - 

Zesílení Jednoduchá 10,0 mm 10,0 mm - - - 

Zesílení Dvojitá 20,0 mm 20,0 mm - - - 
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Obr. č. 12 – Střelecký kabát pro vzduchové disciplíny 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: PROFESSIONAL - Jacket - Produkty Hitex [online] Dostupné z: 

https://www.hitex.cz/en/professional-c4.htm 

Dle pravidel ISSF jsou mezi další vedlejší pravidla zařazena i taková, která pojednávají 

o správném umístění loga, vlajky země, jména střelce či pořadového čísla. Další 

důležitou normou je i rozměr kabátu. Jednotlivé míry jsou zobrazeny na obr. č. 13. 

Obr. č. 13 – Rozměry střeleckého kabátu dle pravidel ISSF 

  

 

 

 

 

 

 

zdroj: Pravidla sportovní střelby 2017 pro 10 m VZ PUŠKA 50 m PUŠKA 300 m PUŠKA 

 

https://www.hitex.cz/en/professional-c4.htm
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Střelecké kalhoty mají rovněž své specifické vlastnosti, např. tloušťku, kterou lze vidět 

v tabulce č. 1. Na kalhotách jsou zakázány veškeré stahovací šňůry, zipy, nebo 

upevňovací prostředky, který by mohli sloužit ke stažení kalhot kolem nohou nebo 

boků. Další důležité parametry nejlépe vystihuje následující obr. č. 14. 

Obr. č. 14 – Střelecké kalhoty dle pravidel ISSF 

 

 

 

 

 

zdroj: Pravidla sportovní střelby 2017 pro 10 m VZ PUŠKA 50 m PUŠKA 300 m PUŠKA 

Obr. č. 15 – Střelecké kalhoty 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Hitex shooting trousers "Cotton Star" - 10 punt 9. [online] Dostupné z: 

http://www.10punt9.nl/en/shooting-trousers/23-evotop-shooting-jacket.html 

7.2. Rukavice 

Jsou důležitou součástí pro lepší stabilitu při držení zbraně. Základním požadavkem je 

mimo jejich tloušťky dle tabulky č. 1 i její přesah, který nesmí být větší než 50 mm od 

http://www.10punt9.nl/en/shooting-trousers/23-evotop-shooting-jacket.html
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středu zápěstního kloubu. Stejně jako u kalhot, jsou zakázány řemínky a jiné uzavírací 

zařízení na zápěstí. 

Obr. č. 16 – Střelecká rukavice 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Target Shooting Equipment - Edinkillie Sport Services [online] Dostupné z: 

http://www.edinkillie.co.uk/ecatalog/kustermann-model-6-fullfinger-glove-p-57.html 

7.3. Boty 

Dle Brycha (2008) je obuv puškařů konstruována tak, aby umožňovala co nejvýhodnější 

zpevnění kotníku povoleným způsobem v poloze vstoje. Dle norem je jejich povolená 

výška a délka v poměru 2 : 3. Jejich tloušťka je opět zaznamenána v tabulce č. 1. 

Následující obr. č. 18 opět nejlépe popíše střeleckou obuv. 

Obr. č. 18 – Rozměry a velikosti střeleckých bot daných pravidly ISSF 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Pravidla sportovní střelby 2017 pro 10 m VZ PUŠKA 50 m PUŠKA 300 m PUŠKA 

http://www.edinkillie.co.uk/ecatalog/kustermann-model-6-fullfinger-glove-p-57.html
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7.4. Brýle 

Brýle se při disciplínách vzduchové pušky se nepoužívají, v některých disciplínách se 

však objevit mohou. Jejich hlavním cílem je díky filtrům zpříjemnit střelci míření a 

zabránit tak únavě očí. Brýle nesmí být dioptrické či jinak dioptricky opravované za 

použití čoček a jiných mechanismů. 

7.5. Řemen 

Maximální šířka řemenu je 40mm. Řemen smí být uchycen pouze k horní části levé 

paže a odtud být připojen k předpažbí pušky. Řemen smí být k předpažbí připojen 

pouze v jediném bodě. Musí procházet podél pouze jedné strany ruky nebo zápěstí. 

Žádná část pušky se nesmí dotýkat řemene nebo žádné z jeho součástí vyjma jeho 

úchytu a dorazu ruky. (Pravidla ISSF, 2017) 

7.6. Krytka očí a čepice 

Střelec smí použít čepici nebo štítek, avšak ten se nesmí dotýkat nebo se opírat o dioptr 

(musí to být zřetelně viditelné), ve chvíli, kdy střelec právě střílí. Čepice nebo štítek 

může přečnívat před sportovcovo čelo ne však víc jak o 80 mm a nesmí být použity tak, 

aby vytvořily boční clonu. (Pravidla ISSF, 2017) 

8. Disciplíny vzduchové pušky pro kategorii mužů, žen 

juniorů a juniorek 

Průběh těchto disciplín se provádí jen a pouze v poloze vstoje. Poloha vstoje je 

vzhledem k největší výšce těžiště soustavy střelec – zbraň polohou nejméně stabilní. 

Kromě toho při srovnání polohy vstoje s ostatními polohami pro střelbu z pušky je 

patrné, že právě při poloze vstoje má střelec nejmenší opěrnou plochu. (Filikar, 1975) 

Ještě před několika lety byly puškové disciplíny dle pravidel ISSF v kategorii mužů a 

žen odlišné. Lišily se zejména počtem střílených ran. Muži a junioři stříleli celkem 60 

ran, ženy a juniorky pak ran 40. V rámci nových ustanovení ISSF došlo ke sjednocení 

těchto pravidel a sice tak, že všechny zmíněné kategorie v disciplíně vzduchové pušky 

na 10 m se střílí po 60 ranách.  

Jako každá střelecká disciplína je i tato řízena důležitými pravidly. Mezi základní regule 

patří čas na přípravu a nástřel. Střelci musí před začátkem závodu dostat 15 minut na 
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svou konečnou přípravu a vystřelení neomezeného počtu nástřelných ran a tento čas by 

měl být načasován tak, aby skončil zhruba 30 sekund před oficiálním začátkem závodu. 

Nástřelné terče musí být vystaveny nejméně 15 minut před začátkem času na přípravu a 

nástřel. Čas přípravy a nástřelu začíná povelem „ČAS NA PŘÍPRAVU A NÁSTŘEL; 

START“. Před povelem „START“ nesmí být vystřelena žádná rána. V případě, že by 

taková situace nastala, může být střelec buďto diskvalifikován v případě ohrožení 

bezpečnosti nebo mu bude v případě neohrožení bezpečnosti anulována první závodní 

rána. Po uplynutí 14 minut a 30 sekund času na přípravu a nástřel, musí rozhodčí na 

střelišti RS ohlásit “30 SEKUND.” Na konci času na přípravu a nástřel musí RS velet: 

„KONEC PŘÍPRAVY A NÁSTŘELU; STOP.“ Poté musí následovat krátká pauza, 

přibližně 30 sekund, během níž technik přepne terče na střelbu do závodu. Pokud střelec 

vystřelí ránu po povelu „KONEC PŘÍPRAVY A NÁSTŘELU; STOP“ a před povelem 

„ZÁVOD; START“, rána nesmí být započítána do závodu a z hodnoty první soutěžní 

rány musí být sraženy dva body. 

Poté, co jsou všechny terče přenastaveny na střelbu do závodu, RS velí: „ZÁVOD; 

START.“ Závod se považuje za zahájený v okamžiku, kdy RS vydal povel „START“. 

Po začátku závodu již nejsou povoleny žádné další nástřelné rány. (Pravidla ISSF, 

2017) 

Závod musí skončit povelem „STOP“, nebo jiným vhodným signálem. Je-li rána 

vystřelena po povelu „STOP“, pak taková rána musí být hodnocena jako chybená. 

Další pravidla řeší například situace, kdy střelec vystřelí před začátkem času na přípravu 

a nástřel. V takovém případě musí dostat varování, tzv. žlutou kartu při prvním porušení 

pravidel a popřípadě srážku, tzv. zelenou kartu dvou, při níž dojde ke sražení dvou bodů 

ze zásahu nejnižší hodnoty z první závodní série. V případě, že si střelec chce vyměnit, 

nebo naplnit svůj zásobník vzduchu nebo plynu, musí opustit své stanoviště poté, co mu 

to povolil úsekový rozhodčí. Na naplnění, nebo výměnu zásobníku plynu či vzduchu v 

průběhu závodu nedostává střelec žádný čas navíc. 

V národních či na podobné úrovni hodnocených soutěžích se vítězem stává po odstřílení 

60 ran střelec s největším počtem bodů. V případě světových soutěží, jako jsou OH, se 

postupuje podle finálového kola, jehož postup a další informace jsou vystiženy 

v kapitole kapitola Olympijské finále. 
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9. Vzduchová puška – závody smíšených družstev  

Závody smíšených družstev a závody smíšených družstev juniorů jsou od roku 2017 

novou disciplínou stanovenou dle pravidel ISSF. Jak už samotný název napovídá, 

smíšené družstvo musí být dvoučlenné národní družstvo (členové musí být z jedné 

země), složené z jednoho muže a jedné ženy. Oba členové družstva musí mít oblečeno 

závodní oblečení v národních barvách s národním označením. Pro zajímavost, z jedné 

země se na jedno mistrovství mohou podat pouze dvě přihlášky, tedy dvě družstva. 

Členy družstva je možno vyměnit za jiné závodníky registrované v tomto mistrovství 

nejpozději dva dny před závodem do 12:00 hod. (Pravidla ISSF, 2017) 

Samotný závod probíhá do jisté míry podobně, jako závod jednotlivců Závod se skládá 

ze dvou částí. První z nich je kvalifikace a druhá finále. Kvalifikační část závodů 

smíšených družstev se střílí na kvalifikační střelnici v jedné nebo více směnách. Oba 

členové družstva musí střílet na sousedních stanovištích, muž vpravo a žena vlevo. 

Družstvům se stanoviště přidělují náhodně losováním počítačem. Družstva z jedné země 

nesmí být umístěna vedle sebe. RS vyzve závodníky každé kvalifikační směny k 

nástupu na střelecká stanoviště 5 minut před začátkem času na přípravu a nástřel. Ten je 

před kvalifikací 10 minut. Poté následuje přestávka 30 sekund na nastavení terčů. Po 

odstartování závodu RS vystřelí každý člen družstva 40 ran (družstvo celkem 80 ran) v 

době 50 min (v závodě na elektronické terče). Podobně jako finále jednotlivců se 

kvalifikační závody smíšených družstev ve vzduchové pušce hodnotí na desetiny bodů. 

Družstva se seřadí podle jejich výsledků, a sice tak, že se sečtou výsledky obou členů 

družstva. Do druhé části závodu, tedy finále, postoupí prvních 5 družstev. (Pravidla 

ISSF, 2017) 

Pokud je to možné, musí se finále závodů smíšených družstev ve vzduchové pušce a 

vzduchové pistoli střílet na finálové střelnici. Výsledkové monitory musí být umístěny 

tak, aby byly viditelné oběma členy družstva. Střelecká stanoviště se pěti do finále 

postupujícím družstvům vylosují z deseti střeleckých stanovišť finálové střelnice. Oba 

členové družstva musí střílet na sousedních stanovištích. Výsledek z kvalifikace se do 

finále nepřenáší. Hodnocení ve finále začíná od nuly. Všechny soutěžní rány se ve 

finále hodnotí na desetiny bodů. Každé finálové družstvo má 2 x 24 ran. Průběh střelby 

je pak totožný jako při finále jednotlivců při OH. 
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10. Závěr  

Bakalářská práce vystihla střelecké disciplíny vzduchové pušky s jejich náležitostmi, 

jako jsou pravidla a další důležitá ustanovení. V úvodu práce byla zařazena nezbytně 

nutná data týkající se vynálezu palných zbraní, které se v proudu dějin odráželi i 

v samotné soutěžní a posléze sportovní střelbě.  

Práce je rovněž obohacena o několik zajímavých informací, jako jsou pravidla 

olympijského finále vzduchové pušky nebo funkce a použití elektronických terčů. 

Poslední část práce se zabývá novými regulemi ISSF z roku 2017, která k současným 

disciplínám vzduchových pušek zařadila novou, a sice soutěž družstev mužů a žen a 

juniorů a juniorek.  

Sepsáním práce tak vznikl stručný přehled či brožura sportovní střelby pro disciplíny 

vzduchové pušky. 



48 
 

11. Použité zdroje  

BRYCH, J. Sportovní střelba. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-.80-246-1582-0. 

BRYCH, J. Sportovní střelba: Metodika výcviku ve střelbě puškou. Praha: ÚV 

Svazarmu, 1985. 145 s. 

FAKTOR, Z. Střelné zbraně. 1. vyd. Praha: Magnet-press, 1996. 230 s. ISBN 

80‑85847‑46‑9 

FELT, K., JANOUŠEK, L., a BRYCH, J., Zlatá kniha sportovní střelby. Praha: Ottovo 

nakladatelství, divize Cesty, 2003. ISBN 8071819085. 

FIALA, M. Technické sporty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné 

výchovy a sportu, 2013. ISBN 978-80-87647-01-1 

FILIKAR, M. Sportovní střelba. Praha: ÚV Svazarmu, 1975, 174 s. 

HYNOUŠ, J. Teorie střelby I. Praha: Karlova Univerzita 1980 

HYNOUŠ, J. Teorie střelby II. Praha: Karlova Univerzita 1981 

KIRIAN, V., BRYCH, J. Terče a disciplíny sportovní střelby. 1. vyd. Praha: Naše 

vojsko, 1981. 

LETOŠNÍKOVÁ – MICHÁLKOVÁ, L. Zbraně, střelci, puškaři. Praha: Albatros, 1975. 

Pravidla ISSF, 2017 

LUGS, J. 2. vyd. Střelci a čarostřelci. Praha: Naše vojsko, 1977. 297 s. ISBN 

28‑081‑77.05/165 

PALMER, A. J. The International Shooting Union – Official History 1907 – 1977. 

Wiesbaden: International Shooting Union, 1978. 279 s. 

Pravidla sportovní střelby 2017 pro 10 m VZ PUŠKA 50 m PUŠKA 300 m PUŠKA, 2. 

vyd. platné od 1. ledna 2018, přeložil Ing. Přemysl Mrňák, Praha, 2017 

Pravidla sportovní střelby 2017 TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY 

DISCIPLÍNY, 2. vyd. platné od 1. ledna 2018, přeložil Ing. Přemysl Mrňák, Ing. Milan 

Sůva a MVDr. Jan Rybář; Praha, 2017 



49 
 

11.1. Elektronické zdroje 

ISSF - International Shooting Sport Federation - issf-sports.org. ISSF - International 

Shooting Sport Federation - issf-sports.org [online]. Copyright © 2018 International 

Shooting Sport Federation [cit. 20. 02. 2018]. 

Dostupné z: http://www.issf-sports.org/theissf/communication/theissfnews.ashx 

Air Rifle Target Shooting as Sport | Judge Lucas Sports. Judge Lucas Sports | Not Just 

Another Sports Blog [online]. Copyright © 2018. Powered by [cit. 01. 03. 2018]. 

Dostupné z: http://www.judgelucassports.com/air-rifle-target-shooting-as-sport/ 

ESC - History. ESC - Home [online]. Copyright © 2017 EUROPEAN SHOOTING 

CONFEDERATION [cit. 13. 03. 2018]. Dostupné z: http://www.esc-

shooting.org/about/history/ 

První revolver se příliš neprosadil. Rádio Dixie [online]. Copyright ©2018 

Radiodixie.cz [cit. 15. 03. 2018]. Dostupné z: http://www.radiodixie.cz/clanek/prvni-

revolver-se-prilis-neprosadil 

AVZO TSČ ČR. AVZO TSČ ČR [online]. Copyright ©AVZO TSČ [cit. 15. 03. 2018]. 

Dostupné z: http://www.avzo-cr.cz/cs/section-34/uvodni-slovo.html 

SIUS AG. [online][cit. 17. 03. 2018]. Dostupné z: 

http://www.sius.com/en/02_Ueberuns_main.html 

Targets used for Smallbore Shooting | Isle of Wight Target Shooting Association | Isle 

of Wight Target Shooting Association. Isle of Wight Target Shooting Association 

[online]. Copyright © 2016 [cit. 17. 03. 2018]. Dostupné z: 

http://iwtsa.org.uk/introduction-to-shooting/targets-used/ 

National Junior Air Gun Championship Goes Electric | OutdoorHub. Welcome to 

OutdoorHub - Always Outdoors and Online [online]. Copyright © 2018 OutdoorHub 

[cit. 18. 03. 2018]. Dostupné z: 

https://www.outdoorhub.com/news/2012/05/29/national-junior-air-gun-championship-

goes-electric/ 

PROFESSIONAL - Jacket - Produkty | Hitex. Hitex [online]. Copyright © 2018 HITEX 

[cit. 19. 03. 2018]. Dostupné z: https://www.hitex.cz/en/professional-c4.htm 

http://www.issf-sports.org/theissf/communication/theissfnews.ashx
http://www.judgelucassports.com/air-rifle-target-shooting-as-sport/
http://www.esc-shooting.org/about/history/
http://www.esc-shooting.org/about/history/
http://www.radiodixie.cz/clanek/prvni-revolver-se-prilis-neprosadil
http://www.radiodixie.cz/clanek/prvni-revolver-se-prilis-neprosadil
http://www.avzo-cr.cz/cs/section-34/uvodni-slovo.html
http://www.sius.com/en/02_Ueberuns_main.html
http://iwtsa.org.uk/introduction-to-shooting/targets-used/
https://www.outdoorhub.com/news/2012/05/29/national-junior-air-gun-championship-goes-electric/
https://www.outdoorhub.com/news/2012/05/29/national-junior-air-gun-championship-goes-electric/
https://www.hitex.cz/en/professional-c4.htm


50 
 

Hitex shooting trousers "Cotton Star" - 10 punt 9. [online]. [cit 20. 03. 2018] Dostupné 

z: http://www.10punt9.nl/en/shooting-trousers/23-evotop-shooting-jacket.html 

Target Shooting Equipment - Edinkillie Sport Services. [online]. [cit 20. 03. 2018] 

Dostupné z: http://www.edinkillie.co.uk/ecatalog/kustermann-model-6-fullfinger-glove-

p-57.html 

Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska. Castles.cz - Hrady, zámky a 

tvrze Čech, Moravy a Slezska [online]. Copyright © 2003 [cit. 23. 03. 2018]. Dostupné 

z: http://www.castles.cz/terminologie/pistala.html 

 

 

  

http://www.10punt9.nl/en/shooting-trousers/23-evotop-shooting-jacket.html
http://www.edinkillie.co.uk/ecatalog/kustermann-model-6-fullfinger-glove-p-57.html
http://www.edinkillie.co.uk/ecatalog/kustermann-model-6-fullfinger-glove-p-57.html
http://www.castles.cz/terminologie/pistala.html


51 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 

Tabulka č. 1 - Normy pro tloušťku materiálu oblečení 

Obr. č. 1 – Nejstarší ruční palná zbraň, zvaná „píšťala“ 

Obr. č. 2 – Hákovnice 

Obr. č. 3 - Doutnákový zámek 

Obr. č. 4: Kolečkový zámek 

Obr. č. 5: Perkusní zápalka 

Obr. č. 6 – revolver 

Obr. č. 7 – Československý vzduchovkový terč 120 x 48 mm 

Obr. č. 8 – Terč pro vzduchovou pušku na 10 m o velikost 8 x 5,5 cm 

Obr. č. 9 – Mezinárodní terč pro vzduchovou pušku velikosti 4,6 x 3,1 cm 

Obr. č. 10 – Monitor střelce 

Obr. č. 11 – Elektronický terč pro vzduchové pušky na 10 m společnosti SIUS 

Obr. č. 12 – Střelecký kabát pro vzduchové disciplíny 

Obr. č. 13 – Rozměry střeleckého kabátu dle pravidel ISSF 

Obr. č. 14 – Střelecké kalhoty dle pravidel ISSF 

Obr. č. 15 – Střelecké kalhoty 

Obr. č. 16 – Střelecká rukavice 

Obr. č. 17 – Rozměry a velikosti střeleckých bot daných pravidly ISSF  

 

 


