
4.kolo ČP a KZR v brokových disciplínách se o tomto víkendu uskutečnilo na brněnské sřelnici v Soběšicích. 
Organizátorem bylo Krajské sdružení  ČSS. Na tétostřelnici funguje sehraný tým rozhodčích a organizátorů , 
kteří zvládají organizaci velkých závodů.  
Konání závodu bylo zveřejněno na internetových stránkách. Tento sledovaný závod representace byl přístupný 
nejen nominovaným závodníkům, nýbrž byl otevřen i pro starty „amatérských střelců“, zejména pak střelcům 
tělesně postiženým v kategorii Paratrap, pro které byly vytvořeny podmínky k účasti. 

    

V příjezdový den se k presenci dostavilo přes 110 účastníků, kteří hned využili možnosti treninku. Přestože 
nepřálo počasí, na obou disciplínách se přesto střílelo. Využilo se plného času určeného pro trenink až do 18:00 
hod. Poté trenéři na Technické poradě provedli losování a rozdělení do jednotlivých rund. Startovní listiny a 
časový program následujících dvou soutěžních dní byl zveřejněn na informačních tabulích a internetových 
stránkách KSJmK. 

Střílelo se ve všech kategoriích. KZ representace po 4. kolech slouží k posouzení výkonnosti , celkové sportovní 
formy nutné pro stanovení optimální nominace na vrcholné sportovní podniky 

Návštěvník si při návštěvě těchto závodů nemohl nevšimnout změn, které oproti dřívějšku nastaly. Nové směry v 
řízení přinesly několik pozitivních změn. Bylo zbudováno nové samostatné computerové pracoviště s online 
rolujícím programem průběžných výsledků. ČSS JmKS připravuje projekt nové kulové i brokové střelnice tak, 
abychom v Brně mohli přivítat Evropu a celý svět. Střelnici, kterou v rámci svých možností renovujeme a 
zvelebujeme bychom chtěli vrátit do slávy minulých let kdy odpovídala světovým parametrům a pořádaly se na 
ní evropské a světové soutěže. Bohužel současný stav těmto technickým požadavkům neodpovídá. Přestože naše 
representace v těchto skroných podmínkách trénuje, dokáže porážet svět a vozit cenné medaile s pravidelnou 
účastí na OH. Tento stav však dlouho nevydrží, protože střelnice stárne a bez zásadní přestavby a kompletní 
rekonstrukce nebude možno pokračovat v této činnosti, ktrerá zatím dělá všem radost. 

                      

 



Podařilo se za finanční  podpory města Brna opravit a zrekonstruovat centrální VC v horní části areálu. Velkým 
počinem bylo získání dlouhodobého práva užívání bývalého domku správce. Tato budova bude rekonstruována a 
později využívána jako šatny pro sportovce, ubytování pro správce..  

 

Vedení KSJmK stále vyvíjí iniciativu v přípravách výstavby nové kulové střelnice a rekonstrukce a doplnění 
brokových střelišť. Škarohlídům a těm co stále nevěří, sdělujeme, že pro potřeby chodu nového budoucího 
zařízení je zapotřebí dostatečného zajištění vody. Byly zbudovány dva vrty studny , které budou propojeny a 
budou dodávat dostatek vody pro činnost areálu.  Bude postaveno zařízení s úpravnou vody a na něj napojeny 
nové prostory kulové střelnice. 

          

 

 


