
Popis činnosti Českého střeleckého svazu 

    Český střelecký svaz (ČSS, z.s.)  je dobrovolný, politicky i  jinak nezávislý spolek se
sportovní  činností,  který působí  na teritoriu celé  České republiky,  má právní  subjektivitu,
jedná svým jménem a nese odpovědnost za své závazky.

ČSS, z.s. v současné době sdružuje přes 17 000 členů v 441 klubech (ČSS, z.s. – SSK)
v celé České republice. Jednotlivé sportovní střelecké kluby (SSK) jsou pobočnými spolky
ČSS a mají plnou právní subjektivitu. Okresní články nejsou zřízeny. Ke koordinaci činnosti
v krajích ČR jsou ustavena Krajská sdružení (KS) ČSS složená ze zástupců SSK. Krajská
sdružení ČSS mají právní subjektivitu (registrovány jako pobočné spolky ČSS, z.s. - KS), ale
nemají profesionální pracovníky.

   V systému státní reprezentace pracují Regionální sportovní centra mládeže (RSCM), která 
pečují o všechny stupně reprezentace ve sportovní střelbě a talentovanou mládež.

   Sportovní střelba je řazena mezi sporty technické a je od založení novodobých 
Olympijských her (OH) sportem olympijským. Doposud sportovní střelci vybojovali na OH 6
zlaté, 6 stříbrné a 6 bronzové medaile a řadí se k nejúspěšnějším českým sportům vůbec. Další
medaile získávají naši střelci na mistrovstvích světa (MS) a Evropy (ME).  
   
   Český  střelecký  svaz  zastupuje  sportovní  střelce  ČR  v mezinárodních  střeleckých
organizacích  –  ISSF (světová  střelecká  federace),  ESC (Evropská  střelecká  unie),  IAU
(světová unie střelby z kuší), M.L.A.I.C.(světová federace střelby z historických zbraní). 
  
 ČSS, z.s. je také součástí Českého olympijského výboru a střelci se účastní i soutěží
vysokoškolského sportu (Universiády, apod.).

Práce s talentovanou mládeží

V Českém  střeleckém  svazu  je  zajišťována  činnost  Sportovních  středisek  a
Sportovních center mládeže  a dále je rozvíjen systém podpory talentované mládeže ČSS
v Krajských sdruženích ČSS a v Střeleckých klubech (SSK).
V roce 2014 byla opět vyhodnocena „Soutěž aktivity talentované mládeže SSK“ a podporu
ČSS získalo 54 střeleckých klubů. 

Školení a doškolování trenérů a rozhodčích

Český střelecký svaz každoročně vzdělává  trenéry  sportovní střelby II.  třídy a III.
třídy (platnost do května 2013).
Trenérskou školu pro I. třídu zajišťuje ČSS ve spolupráci s FTVS UK Praha. 

Školení a vzdělávání rozhodčích ČSS II. a III. třídy se konalo ve všech 14 Krajských
sdruženích. Bylo třeba doplnit znalosti o změnách “Mezinárodních pravidel sportovní střelby
ISSF“.  Celková účast 681 rozhodčích, kterým byla prodloužena platnost průkazu na dalších 5
let. Nově získalo kvalifikaci 45 rozhodčích. 
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Mistrovské soutěže

Český střelecký svaz jako každoročně zajistil konání Mistrovství ČR v olympijských
disciplinách a v dalších disciplinách ISSF (Světová střelecká federace). Dále se konají MČR
v dalších disciplinách – Historické zbraně (předovky), Mizivé cíle, Benchrest, Sportovní kuše
a Vzduchová puška vleže mládeže do 14 let.

Tradičně  se  konaly  vícekolové  soutěže  –  pro  reprezentanty  „Český pohár“  a  pro
mládež „Český pohár talentované mládeže“. 

Krajská  sdružení  ČSS  organizovala  své  soutěže  –  „Přebory  kraje“  a  další  akce.
Střelecké kluby uspořádaly v r. 2014 celkem 1 656 střeleckých soutěží.

Ekonomicky jsou tyto soutěže zajišťovány z členských a klubových příspěvků a v r.
2014 i z dotace Českého olympijského výboru.

Provoz a údržba tělovýchovných zařízení

Ke sportování používá ČSS především střelnice v Plzni, Brně (Soběšice), Ostravě a
dalších místech ČR.,  které  jsou v majetku ČSS nebo pobočných spolků ČSS, z.s.  tj.SSK.
Tento majetek je třeba provozovat, udržovat a opravovat. Sportoviště je ale třeba i upravovat
v důsledku změn zákonů a vyhlášek. Na střelnicích platí také jiná bezpečnostní pravidla, která
vycházejí ze zákona o „Zbraních a střelivu“ a která se neustále zpřísňují. Zvláštní pozornost
byla i letos věnována zabezpečení skladů se zbraněmi a střelivem, jež jsou součástí střelnic a
platí pro ně ještě přísnější pravidla. Na tyto úpravy a opravy na všech střelnicích nemůže ČSS
vydávat  tolik  prostředků,  kolik  by  bylo  potřeba.  Proto  je  každá  finanční  pomoc  velice
potřebná a bude efektivně využita. Tíha leží na členech klubů. 

   V majetku ČSS, z.s. je střelnice brokových disciplin v Brně – Soběšicích a broková střelnice
v Plzni.

V Praze dne 17. února 2015

Za Český střelecký svaz:
Ing. Petr Baroch, prezident ČSS
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PŘEHLED MEDAILISTŮ ZA ROK 2014
ME - hala pu, pi, BT

1.          VzPi 40 družstvo juniorek (Získalová, Krykorková, 
Přibáňová)

ME – broky

1.        TRAP družstvo juniorů (Vaněk, Navrátil, Štěpán)

2.        SKEET družstvo juniorů (Novota, Chocholatý O., 
Zámečník)

3. TRAP Kostelecký David
TRAP Vaněk Pavel
SKEET družstvo juniorek (Šumová, Pešková, 

Mančíková)

MS – kule, vzd., broky, BT

2. RP 2x30 družstvo mužů (Strnad, Podhráský, 
Těhan)

   SKEET družstvo juniorek (Šumová, Pešková, 
Mančíková)

3. StP 2x30 Těhan Tomáš
TRAP družstvo mužů (Lipták, Kostelecký, Daněk)
50m BT MIX družstvo mužů (Januš, Nikl, Jonáš)
SKEET Šumová Barbora

TRAP družstvo juniorů (Navrátil, Vaněk, Štěpán)
Finálová umístění:
SM 3x20 6. Mazurová Nikola 8. Sýkorová Adéla
RP 2x30 4. Strnad Martin
TRAP 4. Lipták Jiří

Celkem 13 medailí. Nikola Mazurová zisk účastnického místa na 
OH 2016 a vytvoření juniorského světového rekordu.

MS – předovky
1.  El Almo  - družstvo ČR  (I. Kalina, H. Forman, S. Hromada)

3.  Kuchenreuter     - Ivan Kalina

3.  Donald Malson replika (revolver 50 m)   - Stanislav Hromada
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