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Počátky střelby v Hradci Králové 

Střelba má v Hradci Králové dlouhou tradici, na kterou náš klub nepřímo navazuje. Již 

v polovině 14. století vzniká v Hradci Králové, po vzoru vratislavské střelecké společnosti, tzv. Kon-

vent střelců ptačích, neboli střelecké bratrstvo, jak bylo běžné i v řadě jiných měst u nás i v Evropě. 

Jednou z nejstarších, nejznámějších a nejrozšířenějších „kratochvílí“, které střelecké spolky 

provozovaly, bylo „střílení ku ptáku“. Konalo se obvykle o Letnicích a k nám se rozšířilo ze západní 

Evropy. Střílelo se na terč, který tvořil pták, zprvu živý, později dřevěný, umístěný na vysoké tyči. 

Vítěz byl prohlášen střeleckým ptačím králem pro následující rok. Střílení ku ptáku bylo spojeno 

s lidovou veselicí. Známe i jména dvou královéhradeckých ptačích králů z 16. století. V roce 1589 si 

vystřílel tento titul Aron Malina a o rok později Václav Kocián. 

15. a 16. století pak představovalo první zlatý věk střeleckých spolků v celé Evropě, a to i pro 

postupné zavádějí palných zbraní. 

Za druhé období rozkvětu evropského střelectví je pak obvykle považováno 19. století. 

V první třetině tohoto století vznikají v habsburské monarchii namnoze měšťanské uniformované or-

ganizace jako důsledek vlivu napoleonských válek, náležící vojensky a právně do svazu zemských 

milicí. Měly navazovat na společenské aktivity starších spolků, avšak v jejich činnosti byl akcent kul-

turní a sportovní potlačen na úkor branné a pořádkové přípravy, subordinace a disciplíny. 

Titulní list pozvánky z roku 1838 ke „Svobodnému střílení“ královéhradeckých ostrostřelců 

 

Zřejmě jako jiné spolky přijal militantní vzhled v této době i spolek v Hradci Králové.  

Avšak o existenci tehdejšího Königgrätzen Scharfschützen Gesellschaft (Královéhradecké ostrostře-

lecké společnosti) toho víme z dochovaných materiálů jen velmi málo. Vznikla patrně v první čtvrtině 
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19. století. V roce 1846 však zachvátil požár spolkovou střelnici a zřejmě s ní shořela i většina písem-

ností a dokumentů společnosti. Spolek pak neměl vlastní střelnici bezmála dvacet let a dlouholetá ab-

sence spolkových místností a nevyhovující podmínky pro střelbu vedly bezesporu k ochabování spol-

kového života a k jeho zániku někdy počátkem 70. let 19. století. 

Známe však  jména některých velitelů. V roce 1838 jím byl setník Jan Groschl, 1843 setník 

František Říha, 1848 setník Jan Glauer, 1861 František M. Glauer. I přes svůj militantní charakter 

provozovali královéhradečtí ostrostřelci závody ve „svobodném střílení“ do terčů (ve velké oblibě 

byly terče malované), jak o tom svědčí pozvánka z roku 1838, či velké svobodné střílení, které se ko-

nalo od 7. do 30. května 1843 na počest právě ustanoveného okresního hejtmana a guberniálního rady 

a čestného člena ostrostřelecké společnosti, Adalberta Hrdličky. 

 

Roky 1866 až 1914   

O sportovní střelbě jako takové však můžeme hovořit jak v Evropě, tak i u nás až od 2. polo-

viny 19. století. V Hradci Králové se tímto sportovním odvětvím jako první začali zabývat členové 

nové Tělocvičné jednoty Sokol, založené 7. ledna 1866 po vzoru Tyršovy pražské tělocvičné jednoty. 

Jejím prvním starostou byl zvolen někdejší jednatel Královéhradecké ostrostřelecké společnosti, Vác-

lav F. Černý. Ještě téhož roku si sokolové pronajímají střelnici v Městských sadech, dnešní KD Střel-

nice, kterou využívají až do roku 1872. V roce 1869 byl zřízen v rámci Jednoty střelecký odbor, který 

však pro nedostatek finančních prostředků ukončil svou činnost v roce 1872.  

Od 80. let 19. století vznikají v Čechách po vzoru Sokola první národní střelecké jednoty. 8. až 

10. října 1888 pak byla v Hradci Králové založena Jednota českých střelců. Jejím prvním starostou se 

stal někdejší hradecký ostrostřelec, Alois Dvořáček. Počátkem května 1889 povolilo pevnostní velitel-

ství Jednotě výcvik v ostré střelbě na hradecké c.k. střelnici a 26. května uspořádala Jednota první 

cvičení pojaté jako střeleckou slavnost spojenou se závody. Členové Jednoty oprášili i staré střelecké 

tradice v podobě střelby ku ptáku, kterou uspořádali v letech 1892 v rámci slavností Ústřední matice 

školské. Ptačím králem se stal nadlesní Jan Strachota. Střílení na ptáka pak uspořádali ještě v roce 

1894 v rámci hospodářské a průmyslové národopisné výstavy, dále v roce 1896 a naposledy v roce 

1900. Ve velké oblibě bylo u členů i veřejnosti salonní střílení z tzv. „cimrštusů“ ráže 4 mm, kterými 

se střílelo na 10 až 15 metrů. 

Avšak neshody uvnitř Jednoty zřejmě vedly k jejímu zániku. Poslední doloženou akcí byla 

valná hromada konaná 27. ledna 1903.  

V roce 1914 pak na čtyři roky veškeré spolkové střelecké aktivity přerušila válka. 

Roky 1919 až 1939 

Dostupné prameny týkající se sportovních střelců v Hradci Králové jsou z období mezi světo-

vými válkami více než kusé. V tomto období se střelbě věnují především královéhradečtí sokolové ve 

svém střeleckém oddílu. Jejich činnost má však převážně branný charakter a střelba obecně byla 

v Československé obci sokolské více či méně okrajovou záležitostí. 

V roce 1923 vzniká v Hradci Králové Lovecký klub, který navazuje na Jednotu českých střel-

ců. Avšak o jeho konkrétní činnosti se nedochovaly žádné záznamy. 

Ve 30. letech, s nástupem německého fašismu, dochází pod patronací armády u všech organi-

zací zabývajících se střelbou v tehdejším Československu ke stále většímu upřednostňování branné 

přípravy jako celonárodního požadavku. Ne jinak tomu bylo i v Hradci Králové. 

V  letech 1835 až 1837 organizuje na vojenské střelnici v Malšovicích okresní výbor pro zvý-

šení brannosti lidu při okresní organizaci Československé obce střelecké v Hradci Králové (v roce 

1897 byla založena po vzoru sokolské obce Česká obec střelecká sjednocující národní střelecké jedno-

ty, v roce 1919 navazuje na její činnost Československá obec střelecká) tři ročníky střeleckých závodů 

brannosti severovýchodních Čech tříčlenných pěších a jízdních hlídek pro příslušníky vojenských 
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útvarů, národních gard, střeleckých jednot, korporací a loveckých klubů. Střílelo se, podle kategorií, 

vojenskou puškou na 200 a 300 metrů, malorážkou na 100 a 50 metrů, mládež do osmnácti let navíc 

vzduchovkou na 10 metrů. 

 Posledními závody, které se pak v Hradci Králové střílely 28. září 1937, byly závody lovecké, 

které se skládaly ze soutěží: Běžící zajíc v průseku sport. malorážka na 50 m 5 ran, sériový (trap) zá-

vod na vrhané holuby 10 ran na 15 m, broková disciplína skeet na vrhané holuby 20 ran na 30 m, zá-

vod na 10-ti kruhového kňoura voj. puška vstoje na 100 m 3 rány a závod na 5-ti kruhového srnce 

libovolnou puškou na 100 m vstoje 3 rány. 

Je pravděpodobné, že se těchto závodů zúčastnili hradečtí sokolové i členové královéhradecké-

ho Loveckého klubu. 

Okupace pak na šest let jakékoli střelecké aktivity přerušila. 

 

Roky 1945 až 1952 

V prvních letech po ukončení 2. světové války se v Hradci Králové situace v oblasti sportovní 

střelby příliš nemění. Opět je to především obnovený hradecký Sokol, jehož prvním poválečným sta-

rostou je zvolen Břetislav Morávek, který navazuje na předválečnou činnost v této oblasti. Během čtyř 

měsíců, do ledna 1946, se zúčastnilo výcviku ve střelbě z vojenské pušky na střelnici v Malšovicích 28 

mužů a 16 dorostenců – sokolů. První závody, ve kterých mohli hradečtí sokolové své střelecké do-

vednosti uplatnit, byl „závod brannosti“ pořádaný v rámci Tyršových her ve dnech 27. až 29. září 

1945. 28. srpna se pak hradečtí sokolové zúčastnili „bojového závodu“ pořádaného posádkovým veli-

telstvím v Hradci Králové spolu se Svazem brannosti pro čtyřčlenné hlídky a jehož součástí byla střel-

ba.  

Svaz brannosti byla ze zákona jediná celostátní veřejnoprávní korporace přejímající a zaštiťující 

veškerý branný výcvik a sportovní střelbu. Byl založen 27. října 1945. Okresní pobočka Svazu bran-

nosti v Hradci Králové byla ustanovena 24. listopadu 1945 a jejím prvním předsedou se stal generál 

Karel Vojan. V následujících letech vznikaly v Hradci Králové místní pobočky tohoto svazu a v září 

nebo říjnu 1948 byla ustanovena i pobočka v Třebši. Jejím předsedou se stal poručík v záloze, Karel 

Hloušek, instruktorem pak pozdější člen našeho klubu, ppor. v.z. Alexander Dědič. O její konkrétní 

činnosti se však žádné záznamy nedochovaly. Je ale nanejvýš pravděpodobné, že se např. zapojila do 

organizace veřejných střeleckých závodů pořádaných v Hradci Králové u příležitosti Dne Českoslo-

venské armády v roce 1951. 

Únor 1948 pochopitelně přinesl zásadní změny i v tělovýchově a sportu. Staré struktury byly 

postupně nahrazovány novými. Již v roce 1949 dochází k reorganizaci Sokola na nových, poúnoro-

vých principech. Střelbě jako součásti branné přípravy se pak věnují především v nových tělovýchov-

ných jednotách Sokol zakládaných při závodech a podnicích (Škodovy závody, Rubena, VČE, Fakult-

ní nemocnice aj.). Velká pozornost je věnována pořádání postupových kol Zborovského závodu bran-

né zdatnosti (od roku 1951 Letní závod branné zdatnosti a ještě později Dukelský závod branné zdat-

nosti) a jeho zimní obdobě, Sokolovskému závodu branné zdatnosti. Avšak žádná z hradeckých jednot 

se sportovní střelbě nevěnuje systematicky. V roce 1952 je pak hradecký Sokol rozpuštěn a ve své 

práci pokračují jen hradecké sokolské tělovýchovné jednoty na předměstích, ovšem bez střeleckých 

aktivit. 

V roce 1951 však dochází v Československu ve sportovní střelbě k zásadnímu přelomu. Svaz 

brannosti nahrazuje Svaz pro spolupráci s armádou, tzv. Svazarm. Stal se, vedle sportovních oddílů 

ministerstev vnitra a národní obrany a Československého mysliveckého svazu, jedinou organizací, ve 

které se mohli slučovat a provozovat činnost sportovní střelci. V Hradci Králové byl Svazarm založen 

koncem roku 1951 a již počátkem roku 1952 se podstatnou měrou zapojil do organizace okresního 

kola Sokolovského závodu branné zdatnosti, který okresní výbor Sokola pořádal z důvodu špatných 

sněhových podmínek v únoru tohoto roku v Rokytnici v Orlických horách. 
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V následujících letech postupně vznikají v našem městě základní organizace, jejichž členové se 

zabývají sportovní střelbou (např. ZO ZVÚ, ZO ČKD, ZO Tesla, ZO Vertex, ZO Nemocnice nebo 

Městský střelecký klub později přejmenovaný na Žižkovo aj.). 

Silová ministerstva zde mají své zastoupení od roku 1950 v Rudé hvězdě (založena jako Sokol 

Rudá hvězda) a v jejím střeleckém oddílu, který vznikl v roce 1954. 

 

Rok vzniku našeho klubu 1953 až 1968 

Náš klub vznikl v roce 1953, kdy byla založena základní organizace Svazarmu Třebeš Hradec 

Králové. Vedle aktivit radistů a motoristů z AMK, byla její činnost od samého začátku zaměřena pře-

devším na sportovní střelbu. Největší zásluhu na této skutečnosti pak má Josef Kudrna, význačný krá-

lovéhradecký tělovýchovný činovník, v pozdějších letech, 1959 až 1968, předseda třebešské organiza-

ce, který sportu a tělesné výchově zasvětil celý život a jehož přičiněním se třebešský Svazarm vyhranil 

jako střelecký oddíl. 

Již 7. srpna 1954 byla v Třebši slavnostně otevřena a předána do užívání malorážková střelnice 

(8 puškových stavů na 50 metrů) vybudovaná svépomocí v akci „Z“ v sousedství fotbalového hřiště TJ 

Sokol Třebeš. 

Z prvních třebešských střelců 50. let pak můžeme jmenovat např. Josefa Součka, Jaroslava Kar-

la, Augustina a Miroslava Bejry, Lumíra a Jaroslava Bydžovské, Miroslava Málka, Alexandera Dědiče 

či Petra Kremra. První ženou, která střílela za ZO Třebeš a jejíž jméno se objevilo ve výsledkových 

listinách, byla Dagmar Reková. Ale především to byl nejlepší třebešský střelec svazarmovské éry, 

mnohonásobný krajský přeborník, účastník svazarmovských přeborů ČSR, ale i rozhodčí, který byl 

členem našeho klubu až do roku 1990, kdy se s aktivní střelbou rozloučil (v tomto roce střílí svůj po-

slední krajský přebor a získává mezi muži bronzovou medaili v disc. LM3x20 nástřelem 535 b.), Fran-

tišek Chuděj. 

V prvních letech své činnosti se střelecký oddíl soustředil především 

na pořádání klubových přeborů, závodů pro veřejnost a přátelských 

utkání s jinými svazarmovskými organizacemi regionu. 

Počátek 60. let pak přináší kvantitativní i kvalitativní vzestup 

činnosti třebešských střelců. V červenci 1961 je započato 

s přestavbou střelnice, která je o rok později dokončena a má 13 

stavů puškových a 5 pistolových. 

V souvislosti s úpravami v organizační struktuře Svazarmu 

schválených na II. sjezdu v roce 1960 vznikají, v rámci jednotlivých 

základních organizací, sportovní střelecké kluby. Nejinak je tomu i 

v Třebši, kde 16. prosince 1961 vzniká Sportovně střelecký klub 

Sokolovo při ZO Svazarmu Hradec Králové – Třebeš, jako nedílná 

součást místní svazarmovské organizace. 

V roce 1961 má čtyři střelecká družstva a v nich 25 střelců, o 

rok později již 36 střelců a k tomuto počtu 8 střelců mladších pat-

nácti let. Z nových jmen můžeme připomenout např. Oskara Jarkov-

ského, který stojí v čele střelecké rady klubu v roce 1961, Josefa 

Seiferta, který vede klub v roce 1962, Jaroslava Hanuše, Josefa 

Kudrnáče, Jiřího Mikoláška, Josefa Mačáta, Jiřího Luňáka, Oldřicha 

Rejfka, či pozdějšího dlouholetého funkcionáře, pistoláře Václava Šádu. Ze žáků to pak jsou např. 

Václav Mlatečka nebo Miroslav Rybařík. 

Dostavují se i sportovní úspěchy v podobě medailí z krajských přeborů (Chuděj, Mačát), či 

z krajské střelecké ligy. 

 

F. Chuděj jako rozhodčí (asi 1970) 
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V polovině 60. let přicházejí do klubu další nadějní a 

obětaví členové jako např. Ladislav Rymeš, Oldřich Mach, Jiří 

Macháček, který zastupuje klub v roce 1965 v okresní střelec-

ké sekci při OV Svazarmu nebo v roce 1964 Rudolf Vrabec, 

nejen kvalitní střelec především ze vzduchové pušky, ale poz-

ději i obětavý funkcionář. Od roku 1973 až do současnosti je 

pokladníkem klubu a zastával nebo zastává funkce i ve 

vyšších střeleckých orgánech. V roce 1966 přichází i Blanka 

Šádová (Kalinová), střelkyně ověnčená později celou řadou 

úspěchů (za SSK Třebeš nejlépe 8. místo na Přeboru Svazar-

mu ČSR v roce 1973 v disciplíně StP30+30), obětavá funkci-

onářka a rozhodčí. Dlouhá léta vykonávala a do současnosti 

vykonává nejrůznější funkce ve střeleckých komisích a radách 

od okresních až po celostátní, a to až do dnešních dnů, která však počátkem 80. let z našeho klubu 

odešla do SSK Žižkovo, za který střílí dodnes. 

Od 1. ledna 1966 dochází k dalším výrazným změnám v organizační struktuře Svazarmu. Do-

chází ke slučování některých organizací ve větší celky. Do třebešské organizace je včleněna ZO Byto-

vého podniku, ZO VŠP strojní Hradec Králové a ZO Vertex. Přes sloučení s výše jmenovanými orga-

nizacemi má ZO Třebeš na konci roku 1966 osmdesát tři členy, většinu z nich navíc pasivních, a v 

následujících letech jejich počet neustále klesá. 

       

 

 

 

 

 

 
        Blanka Šádová, rok 1974   

Plakát veřejných závodů pořádaných 

klubem v roce 1966 

 

 

 

Původní znak 
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Roky 1969 až 1989 

Nová kapitola ZO Svazarmu SSK Třebeš pak začíná po roce 1969, kdy dochází, mimo jiné i z 

důvodu nízkého stavu členské základny, ke sloučení SSK Třebeš Sokolovo s SSK Žižkovo, což při-

neslo nejen kvantitativní, ale i kvalitativní nárůst členské základny. Ke sloučení těchto dvou největších 

klubů v okrese Hradec Králové došlo na společné výroční schůzi dne 15. ledna 1970 a klub má nyní 

92 členů. 

Jeho novým předsedou byl 

zvolen Lumír Bydžovský, který 

pak vykonává tuto funkci až  

do roku 1989. V roce 1971 dochá-

zí sice k opětovnému rozdělení, 

ale většina bývalých „Žižkováků“ 

zůstává v Třebši. Z nových členů, 

kteří přišli do klubu na přelomu 

60. a 70. let, můžeme jmenovat 

např. skvělé puškaře Josefa Cardu 

nebo Miroslava Klamta, Jana 

Špůra nebo Alenu Greplovou – 

Martínkovou, vynikající střelkyni 

mnohonásobnou medailistku 

z krajských přeborů a dalších 

soutěží, jejíž sportovní kariéru 

předčasně ukončila tragická smrt 

při dopravní nehodě. Od roku 

1985 pořádá klub k uctění její památky vzduchovkovou soutěž pro mládež – Memoriál Aleny Gre-

plové, která je nejdéle pořádanou soutěží třebešského SSK. Dalšími puškaři jsou např. Milan Jelínek, 

který se věnoval i funkcionářské práci jako člen výboru a ve druhé polovině 70. let pracoval i 

v okresní radě střelectví, krátce střílí za klub i výborný Petr Duczynski, který později přestoupí do VTJ 

Hradec Králové a od roku 1997 byl správcem střelnice Dukly Hradec Králové v Malšovicích nebo 

Jaroslav Pospíšil, nejen dobrý střelec, s aktivním střílením skončil v roce 1989, ale později především 

obětavý funkcionář a dlouholetý trenér mládeže, který vychoval celou řadu střelců, včetně několika 

mistrů republiky v mládežnických kategoriích. Trenérské práci se věnoval až do své smrti v roce 2011. 

Z mladých puškařů, kteří přicházejí 

do klubu v 70. letech můžeme jmenovat 

např. Lubomíra Doubice, Vladislava Poura, 

Miloše Konárka, Miloše Kornfelda, Bo-

humíra Hrůšu či Jiřího Ledvinku. Posledně 

jmenovaný se později věnuje i organizátor-

ské práci, od roku 1980 je členem okresní 

rady střelectví a později, do roku 1990 její 

předseda, byl předsedou sportovně technic-

ké komise atd., je rozhodčím I. třídy a tre-

nérem mládeže II. třídy. V současné době se 

věnuje především práci s mládeží a je čle-

nem výboru Královéhradeckého KS ČSS. 

V roce 2015 získal ocenění v anketě „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“ za dlouholetou obětavou 

práci s mládeží.   

Brigáda na střelnici 14.7.1970 (zleva): B. Šádová, V. Šáda, J. Hanuš 

J. Pospíšil st. – trenér mládeže 
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Z pistolářů tohoto období jsou to např. úspěšný Petr Jiřička, Jiří Dvořák, Alexander Varga, Jaro-

slav Čtvrtečka, či junioři Milan Svoboda nebo Jiří Murzyn. Tito junioři pak vytvářejí spolu s B. Šádo-

vou družstvo střílející v letech 1972 a 1973 Celostátní soutěž žen a juniorů v disc. SP 30+30 vypiso-

vanou od roku 1971 aktivem Vč kraje. 

V roce 1973 dosahuje junior M. Kornfeld do té doby největšího úspěchu třebešských střelců, 

když se nominoval a zúčastnil Mistrovství ČSSR v disc. VzPu40. 

 
Náchodský samopal (zleva): J. Carda, F. Chuděj, A. Greplová (Martínková) 

 

 
Třebeští pistoláři asi 1972 (zleva): J. Wiess, J. Čtvrtečka, B. Šádová, A. Varga, J. a A. Morávkovi, P. Jiřička 
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Počátkem roku 1974 došlo ve Svazarmu k výměně členských průkazů, což mělo za následek 

pokles členské základny SSK Třebeš o čtyřicet členů. Přesto pořádá klub v těchto letech osm akcí 

zařazených do celostátního kalendáře a má nejvíce výkonnostních střelců a výkonnostních tříd 

z celého kraje v puškových disciplínách (v roce 1976 – 21 střelců a 74 VT; 1977 – 17 střelců a 63 VT; 

1978 – 26 střelců a 62 VT; 1979 – 23 střelců a 32 VT). Dále měl k roku 1979 dva rozhodčí I. třídy 

(Kalinová, Čtvrtečka), tři rozhodčí II. třídy (Ledvinka, Bydžovský, Varga) a devět rozhodčích III. 

třídy. Poněkud však zaostává práce, oproti jiným silným oddílům v kraji, s nejmladší generací a úspě-

chy jako 2. místo družstva dorostenců do 18-ti let v Krajské soutěži mládeže v roce 1974 v disciplíně 

VzPu s dioptrem na 40 ran vstoje jsou spíše ojedinělé, což se projeví zejména na přelomu 70. a 80. let 

spolu s dalšími problémy, které klub postihnou. 

V roce 1977 byla z důvodu rozrůstající se nové bytové zástavby zrušena stará třebešská střelni-

ce. Ještě téhož roku však byla městem Hradec Králové zahájena výstavba nové střelnice v lokalitě 

V Mlejnku – Třebeš a která byla počátkem 80. let převedena na třebešský střelecký klub. Její výstavba 

v akci „Z“ však trvala dlouhých deset let a provoz zde byl balistikem oficiálně schválen 25. října. 1988 

a kolaudace proběhla v roce 1989 (první závody se však zde konaly již v roce 1987). Na realizaci této 

stavby měl velkou zásluhu, vedle jiných, Václav Šáda nebo Jaroslav Karel, který se stal i prvním 

správcem nové střelnice. 

Neshody uvnitř klubu ve druhé polovině 70. let vedly k odchodu některých členů do jiných or-

ganizací. Tato situace vyvrcholila v roce 1981, kdy klub opustili a přešli do klubu Žižkovo všichni 

zbylí aktivní pistoláři (výjimku tvořil např. V. Šáda, který však již s aktivní střelbou skončil a věnoval 

se funkcionářské činnosti). 

80. léta jsou především ve znamení problémů s tréninkovými prostorami pramenící z absence 

vlastní střelnice a tak se jezdí za tréninkem do Smiřic, Čeperky nebo na malšovickou střelnici. Toto 

období je však i nástupem nové generace mladých začínajících střelců, kteří ve druhé polovině tohoto 

desetiletí dosáhnou do té doby nejvýznamnějších úspěchů klubu. Jako prospěšné se v této souvislosti 

jeví úzká spolupráce s Okresním domem pionýrů a mládeže. Jedním z prvních je talentovaný Jaroslav 

Pospíšil mladší, který začal se střelbou v roce 1982, ale již o rok později přestoupí a střílí za klub TMS 

Pardubice, při kterém byla v roce 1981 zřízena a úspěšně fungovala krajská střelecká výcviková zá-

kladna mládeže a postupně patří k nejlepším dorostencům (zvítězil např. ve své kategorii v utkání 

mladých střelců České a Slovenské republiky v roce 1985). Svých největších úspěchů pak dosáhl za 

Duklu Plzeň, byl členem juniorské státní reprezentace a do našeho klubu se vrátil až po roce 1990 a za 

který pak aktivně střílel až do roku 2004. Byl pravidelným účastníkem Mistrovství ČR a byl členem 

bronzového družstva SSK Třebeš v Národní střelecké lize družstev ve VzPu v sezoně 1990/91. Dlouhá 

léta působil jako trenér mládeže a ve výboru klubu. Po něm přicházejí např. Karel Bejček, Rudolf 

Gritzbach, Lucie Holická, Zuzana Hysková, Lenka Endrychová, Jan Kraus, Jan Raupach nebo Tomáš 

Růžička. 

Zejména L. Holická, Z. Hysková (v roce 1988 byla vyhlášena spolu s J. Táborským z Jičína a 

Rodkovou z Rudníku nejlepším střelcem Vč kraje) a L. Endrychová vytvářejí „hvězdné“ trio, které se 

pro třebešský klub postará o vůbec první medaile na střelecké celonárodní scéně a v roce 1988 druž-

stvo v tomto složení dokonce zvítězilo v národním finále vzduchovkové soutěže „K obraně míru“, 

které se konalo 29. – 30. dubna v hale ASVS Dukla v Liberci v kategorii starší dorostenky. Zuzana 

Hysková navíc přidala první místo i v jednotlivcích.  

Ve 2. polovině 80. let přicházejí další nadějní mladí střelci jako Gábin Brož, Miloslava Musilo-

vá, Mariana Tomková, Petr Sedílek, Petr Vencl, Petra Endrychová, Karel Bahleda či Monika Korčá-

ková, která však svou bronzovou medaili z Mistrovství ČR v roce 1993 v disciplíně VzPu30L OM 

v kategorii dívek do 16-ti let získala již jako členka klubu Policie Hradec Králové, kam přestoupila. Ti 

tvoří základ žákovských družstev střílejících pod hlavičkou ODPM Hradec Králové.  
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V roce 1985 přišel do SSK Třebeš zatím nejúspěšnější odchovanec klubu, Milan Pospíšil. Ten 

zaznamenal největší úspěch v třebešských barvách v roce 1989 v Karlových Varech na Celostátní 

střelecké spartakiádní soutěži krajských družstev talentované mládeže, když zvítězil v jednotlivcích 

v disc. StM3x20 a byl druhý v StM60 a přispěl k celkovému vítězství družstva Východočeského kraje. 

Téhož roku získal i svou první zlatou medaili na Přeboru ČSR (StM3x20), ale to již jako člen Dukly 

Plzeň, kam přestoupil. Největšího úspěchu pak jako člen Dukly Plzeň a juniorské státní reprezentace 

dosáhl v roce 1994, kdy na Mistrovství světa v Miláně skončil na 4. místě a téhož roku přidal stejné 

umístění na Mistrovství Evropy ve Wroclavi a stříbrnou medaili získal na tomto evropském šampioná-

tu jako člen českého juniorského družstva (vše v LM3x40). V roce 1996 přestoupil z Dukly do SSK 

Policie Hradec Králové, za který úspěšně střílí doposud. 

Klub se zásluhou této široké základny řadil jednoznačně k nejsilnějším klubům Východočeské-

ho kraje v mládežnických kategoriích. Vždyť například na krajském přeboru v roce 1988 byl schopen 

postavit v disciplíně StM60 čtyři dorostenecká družstva. V roce 1986 měl celkem 18 výkonnostních 

střelců, kteří vystříleli 42 výkonnostních tříd, v roce 1987 21 střelců a 38 VT, rok 1988 jen v kulových 

disciplínách 25 střelců a 59 VT a v roce 1989 28 střelců a 51 VT v kulových disciplínách. 

V 80. letech se členové klubu podíleli i na organizování třech významných celonárodních stře-

leckých akcích konaných v Hradci Králové, jejichž uspořádáním byl pověřen tehdejší Okresní výbor 

Svazarmu. V roce 1985, ve dnech 1. až 3. února to byl Přebor ČSR ve vzduchových zbraních, o rok 

později pak dokonce Mistrovství ČSSR, které se konalo 21. až 23. března v hradecké hale Rudé 

hvězdy (bohužel ani z jedněch závodů se nedochovaly výsledkové listiny či jiné dokumenty) a do tře-

tice v roce 1988 to bylo národní finále vzduchovkové soutěže mládeže „Vždy připraven“, které pro-

běhlo 23. dubna v hale Hudebních nástrojů.   

 V roce 1988 byla konečně dokončena nová střelnice v Mlejnku. Jednou z prvních soutěží, která 

se zde konala, byl Akademický přebor VŠ, který se uskutečnil 6. až 8. října 1988, jehož organizátorem 

byl klub Pedagogické fakulty v Hradci Králové za přispění našeho klubu. Klub tak konečně získal 

vlastní „střechu nad hlavou“, i zásluhou tisíců brigádnických hodin svých členů, které v průběhu vý-

stavby a následně při údržbě tohoto střeleckého areálu odpracovali. Mohl se tak pyšnit moderní střel-

nicí disponující dvaceti puškovými (s terčovým zařízením ovládaným z okopu) a dvaceti pistolovými 

stavy (včetně střelby na otočné figury) s odpovídajícím technickým i společenským zázemím. (Navíc 

je tato střelnice vybavena jako jedna z mála zařízením pro střelbu disc. malorážní puška na mizivé 

cíle.  

To však byl na dohled přelomový rok 1989, který přinesl zásadní celospolečenské změny a tedy 

i zásadní změny ve střelectví. 

 

Od roku 1990 po současnost 

Prakticky okamžitě po založení Českého střeleckého svazu v roce 1990, v důsledku celospole-

čenských změn a zániku Svazarmu, je v Českém střeleckém svazu zaregistrován pod číslem 0054 i 

Sportovně střelecký klub Třebeš Hradec Králové. Rozrůstá se i jeho členská základna, až dosahuje 

svého vrcholu v roce 1997, kdy má klub 47 členů, později se počet členů ustálí okolo pětatřiceti. Prv-

ním předsedou klubu po roce 1990 se stal Vladislav Pour, po něm následují Jan Raupach, Jiří Ledvin-

ka, Lubomír Kryška a Miloš Dvořák. V současnosti vykonává tuto funkci Jiří Ledvinka. 

K 31. 12. 2017 rozhodl Výkonný výbor ČSS o zrušení registrace SSK Třebeš u Českého stře-

leckého svazu z důvodu zákonných změn (nový Občanský zákoník) a nesouladu právní formy SSK 

Třebeš jako „zapsaného spolku“ se Stanovami ČSS, když odmítl s definitivní platností vzniklý pro-

blém vyřešit jiným, oboustranně výhodným způsobem (tato jednání se táhla dlouhé dva roky). Z toho 

důvodu je od roku 2018 hlavní činnost klubu v rámci ČSS realizována prostřednictvím nově založené-

ho pobočného spolku ČSS, z.s. – SSK Hradec Králové – Třebeš, který je zároveň kolektivním členem 

SSK Třebeš, z.s.  
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Velkou zásluhu, vedle J. Ledvinky, R. Vrabce, J. Pospíšila staršího a dalších členů, na zachová-

ní a dalším úspěšném pokračování klubu ve změněných ekonomických a společenských podmínkách 

má především Lubomír Kryška, někdejší člen SSK Žižkovo, dlouholetý funkcionář, který pracoval 

v střeleckých výborech, radách, komisích a svazarmovských a svazových orgánech od klubové až po 

celorepublikovou úroveň, mezinárodní rozhodčí (v roce 1986 získal čestný titul „Zasloužilý rozhod-

čí“), od 90. let do pečlivý a obětavý správce střelnice V Mlejnku, který věnoval sportovní střelbě celý 

svůj život. Jeho životní dráhu ukončilo covidové onemocnění v roce 2021.  

Počátkem 90. let však také ukončuje svou sportovní činnost celá řada třebešských střelců. Vedle 

starých matadorů, jakými byli František Chuděj, Alfred Häring, Lumír Bydžovský, Jan Kraus, Rudolf 

Vrabec nebo Milan Jelínek, který pak v roce 1993 zakládá jako první v kraji „Hradecký klub – Světí 

střelců z polní kuše“ a stává se seniorským vicemistrem Evropy a několikanásobným mistrem republi-

ky v tomto sportovním odvětví. Končí i další, jako např. Miloš Konárek, Vladislav Pour, Zuzana Hys-

ková, Lucie Holická, Lenka Endrychová, Gábin Brož nebo Karel Bahleda. Někteří z nich však zůstá-

vají našimi členy a pomáhají klubu organizačně či jinou formou. 

Prapor sportovní střelby drží počátkem 90. let především Jaroslav Pospíšil mladší, který v roce 

1990 přestoupil z TMS Pardubice, kde byl krátce po odchodu z Dukly a junioři Jan Raupach a Rudolf 

Gritzbach (končí v roce 1994), kteří v tomto složení v sezoně 1990/91 obsadili v Národní střelecké 

lize družstev v disciplíně VzPu 3. místo.  J. Raupach pak končí se sportovní střelbou ve 2. polovině 

90. let a věnuje se funkcionářské práci, je předsedou klubu do svého odchodu z klubu v roce 1999. 

Dále pokračují ze zkušených Mariana Tomková, Iva Roubíčková, Kamil Šolar a Miloslava Musilová 

(všichni do roku 1994), Karel Bejček, členem klubu byl do roku 1997, Tomáš Růžička, který končí v 

roce 1998 a mladí jako Kristýna Ledvinková střílející od roku 1991, Martin Surovec/Blažko, který 

přichází v roce 1992, či od roku 1994 Petr Hušek. Na republikové scéně se však v první polovině 90. 

let třebešští střelci objevují jen sporadicky. Pouze J. Pospíšil se pravidelně účastní Mistrovství ČR a od 

roku 1993 nové celostátní soutěže, Českého poháru. V polovině 90. let končí však i tito mladí. Musi-

lová v roce 1994, Surovec v roce 1995, Ledvinková v roce 1996 a Hušek v roce 1999. 

Avšak zároveň se v této době začíná blýskat i na lepší časy. Místo nich přicházejí Tomáš Hemr-

lík, Nikola Andrusilová a další, ale především v roce 1995 Andrea Vejběrová, první Mistryně republi-

ky, která tento titul vystřílela pro třebešský klub. Tu doplní v roce 1997 Alžběta Kračmarová a obě 

svými pozdějšími výsledky zastíní všechny doposud v klubu docílené úspěchy a nastartují „zlatou éru“ 

třebešského klubu. 

Nesmíme však opomenout i jiné disciplíny, jejichž střelba se začíná v 90. letech v klubu rozví-

jet. V osobách Michala Frynty (za klub střílí od 1995 do 2004) Jana Vlachého (v klubu od roku 1996 

dosud) a Aleše Vicenece (od 1998 dosud) se vrací ve 2. polovině 90. let do klubu pistoláři. Vlachý a 

Frynta se úspěšně věnují disciplíně evropský policejní parkúr (EPP) a pravidelně se účastní Českého 

poháru a Mistrovství ČR v této disciplíně.  

 

 
MČR 2000, Plzeň - SM60 dky: 1. A.Vejběrová (SSK Třebeš), 2. M.Kučerová (SSK Manušice), 3. K.Kůrková (Rapid Plzeň) 
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MČR 2008, Plzeň - SM60 ženy: 1. A. Kračmarová (SSK Třebeš), 2. K. Štěpánová (Manušice) 3. A. Sýkorová (Rapid Plzeň) 

 

 

Již v roce 1993 přichází skupina tvo-

řená Pavlem Grundem, Liborem 

Kračmarem, Ladislavem Holoubkem, 

Romanem Komárkem, Bohumírem 

Musilem a dalšími, ke kterým se 

později přidávají např. Jiří Stránský 

či Ladislav Horák, která začíná se 

střelbou z předovek, ať již podle 

pravidel sportovní střelby, kdy pořá-

dají několik ročníků závodů nazva-

ných „Siesta Cup“ za účasti nejlep-

ších střelců východočeského regionu 

v předovkových disciplínách nebo 

tzv. westernové střelbě, která postu-

pem času v jejich činnosti převládne 

a především P. Grund, L. Horák a L. Kračmar patří mezi průkopníky tohoto střílení v naší republice. 

Výraznou měrou se například podíleli na tvorbě pravidel. Největšího úspěchu zatím dosáhl Ladislav 

Horák, který se stal v roce 2008 vicemistrem ČR ve westernové střelbě v disciplíně PePuC. Od roku 

2000 jsou však jejich aktivity v této oblasti na ústupu. Westernovou střelbou se zabývají pouze L. 

Horák a P. Grund, L. Kračmar se věnuje především trenérské práci s mládeží a pracuje ve výboru klu-

bu a v radě královéhradeckého KS, ostatní s aktivní střelbou a s výjimkou L. Holoubka i členství v 

klubu, ukončili v roce 2003 nebo 2004. V roce 2010 ukončil své členství i L. Horák a činnost L. Ho-

loubka v klubu ukončila jeho předčasná smrt v roce 2011. Nahradil jej však jeho syn, též Ladislav. 

V současné době nás na soutěžích ve westernové střelbě reprezentuje pouze P. Grund (dvojnásobný 

medailista z MČR).  

  

MČR ve western. Střelbě, Mikulov 2008: L. Horák (vlevo) – 2. místo 
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MČR ve westernové střelbě, Lišov 2009, představení rozhodčích: Pavel „Peggy“ Grund (uprostřed se zvednutou rukou) 

 

V roce 2005 přichází do klubu úspěšný střelec v národní disciplíně „střelba na mizivé cíle do 50 

metrů“ (odstřelovací puška), Robert Chlapek, který stál i u zrodu disc. „Malá odstřelovačka“ a její 

celorepublikové soutěži „Liga v malé odstřelovačce“. K dnešnímu dni získal 11 titulů (individuálních 

a jako člen družstva Královéhradeckého KS) Mistra České republiky a dalších 18 medailí z Mistrov-

ství ČR a je držitelem českého rekordu v disc. malorážní puška s puškohledem. Další mistrovské me-

daile v této disciplíně přidávají v barvách našeho klubu Miroslav Vídeňský, Jaroslav Frýda nebo To-

máš Binar. 

 

Vraťme se však k „olympijským“ disciplínám. Vedle již zmiňovaných A. Vejběrové, která 

v roce 2002, když byla pro tento rok zařazena do juniorské státní reprezentace, přestupuje do Dukly 

Plzeň a svou sportovní kariéru končí v roce 2004 a A. Kračmarové, dvojnásobné Mistryni ČR, která je 

od roku 2003 členkou státní reprezentace nejprve jako juniorka, od 2007 do 2012 v dospělých a jejímž 

největším úspěchem byla nominace a účast na Světovém poháru v Miláně v roce 2009 (53. místo 

v eliminaci).  

Postupně přicházejí a střílí zde delší či kratší dobu další talentovaní střelci, kteří zaznamenali 

celou řadu úspěchů na MČR nebo v Českém poháru. Jsou jimi např. od roku 2000 Martin Pospíšil 

(členem do roku 2010), či Kateřina Pinkasová, která později přešla od puškových disciplín 

k disciplínám pistolovým, ve kterých zaznamenala své největší úspěchy (3. místo na MČR). Se spor-

tovní střelbou však končí ještě v juniorském věku, v roce 2005. V roce 2001 přicházejí Martin Kánský 

(bohužel střílí pouze jeden rok) a Vít Velík, pozdější člen státní juniorské reprezentace, který končí se 

sportovní střelbou v roce 2010 a jehož největšími úspěchy bylo 3. místo na mezinárodních závodech 

GP Plzeň a 27. místo na prestižních mezinárodních závodech IWK Mnichov. V roce 2004 přichází 

např. Jan Pospíšil (v roce 2013 získal zlatou medaili na VI. Hrách letní olympiády mládeže, bohužel to 

však byla jeho poslední medaile, nebo vzápětí se sportovní střelbou končí), Tereza Zyklová (členkou 

klubu do roku 2008), či Vladislav Uhlíř, který si stejně jako V. Velík vystřílel místo v juniorské repre-

zentaci, ale v roce 2012 se střelbou končí. Od roku 2006 střílí za náš klub další pozdější juniorská 

reprezentantka, Karolína Ditrychová (členkou klubu do roku 2016) a od roku 2007 pozdější Mistr 

republiky, a v letech 2013 až 2014 člen juniorské reprezentace, Marek Ditrych. V roce 2007 se na 

Mistrovství ČR mládeže poprvé představil další náš mladý nadějný střelec Jan Hóta, v roce 2010 pis-
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tolářky Monika Knápková a Martina Sovová (se střelbou končí v roce 2014). Tito mladí střelci se pak 

zasloužili o celou řadu úspěchů nejen na celostátní úrovni, ale i na mezinárodní scéně. 

 

 
MČR ml., VzPu st. dívky, Praha 2008: 1. L. Salyková (Slatina Brno), 2. T. Zyklová (SSK Třebeš), 3. V. Dudová (Slatina Brno) 

 

 
MČR kule 2010, SM3x20 dci: 1. M. Havlík (SSK při SŠ Plzeň); 2. T. Vojáček (Slatina Brno); 3. J. Hóta (SSK Třebeš) 
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V následujících letech však dochází k poklesu výkonnosti našich střelců, zapříčiněnou generační 

výměnou. V klubu se sice objevily nové tváře, ale až na výjimky nedosahují výsledků svých starších 

vzorů. 

Od roku 2012 je členkou našeho klubu pistolářka Hedvika Hojdíková, která hned při svém prv-

ním startu na MČR vybojovala bronzovou medaili, a i nadále patří k našim nejlepším střelcům součas-

ného období (v roce 2015 byla vyhodnocena mezi nejlepšími sportovci v anketě „Naděje královéhra-

deckého sportu“. Již v roce 2011 přišel do našeho klubu i handicapovaný sportovec, Josef Mikulka, 

který střílel disciplínu VzPi v kategorii SH1, ale zdravotní stav mu neumožnil věnovat se střelbě déle 

jak do roku 2014. V letech 2012 až 2014 přišlo do klubu několik nadějných dětí – Matyáš Albrecht, 

Aneta Jelínková, Marek Vakovský, Markéta Pilařová, Václav Sovák, Martin Doležal a další. Škoda, že 

nejtalentovanější z nich, M. Albrecht skončil v roce 2016, stejně jako většina jmenovaných. Z mla-

dých tak již pokračují jen naše současná největší naděje, Aneta Jelínková (3. místo na MČR ml. 2014 a 

1. místo ČPTM 2018) spolu s Šimonem Tulenkem, Jakubem Markem a skupinou začátečníků těch 

nejmladších. Velkým přínosem se stal příchod v roce 2017 tělesně postiženého pistoláře Tomáše Peš-

ka, který si již svými výkony v zatím krátké sportovní kariéře vystřílel místo v reprezentaci a dosáhl 

předních umístění na vrcholných domácích soutěžích – Mistr ČR v disc. VzPi a v disc. libovolná pis-

tole, 2. místo na MČR v disc. sportovní pistole, 2x 2. a 3. místo v Českém poháru – vše v roce 2017. 

Vedle Tomáše se staly našimi členkami i dorostenky, sestry Pavlína a Kateřina Urbánkovy věnující se 

disc. VzPi. 

Rok 2018 byl rokem změn, ale především rokem, kdy naši střelci dosáhli historicky nejvíce me-

dailových umístění nejen na vrcholných domácích soutěžích (Mistrovství ČR a ČP), ale zejména na 

mezinárodní scéně včetně světových pohárů. Nejprve ke změnám, které náš klub a naše sportovce 

bezprostředně zasáhly: Došlo k výrazným změnám v pravidlech sportovní střelby, které se dotkly 

hlavně našich dívek a žen, kdy v jednotlivých vzduchovkových disciplínách, stejně jako ve sportovní 

malorážce polohový závod došlo od juniorských kategorií k navýšení počtu ran – VzPu a VzPi na 60 

ran a SM polohový závod na 3x40 ran, tedy na stejný počet jako střílí junioři a muži. Druhá změna 

byla organizační, kdy vedení Českého střeleckého svazu odmítlo řešit postavení a registraci našeho 

SSK Třebeš jako zapsaného spolku a registraci nám k 1. lednu 2018 zrušilo. Naši střelci registrovaní u 

ČSS tak byli nuceni založit v rámci svazu nový „pobočný spolek“, který se vzápětí stal i kolektivním 

členem SSK Třebeš, z.s. se všemi právy a povinnostmi To přivedlo do našich řad i několik nových 

členů z jiných klubů, které zasáhl obdobný administrativní problém – J. Frýdu, M. Pospíšila a M. Ví-

deňského, a kteří se stali významnou posilou. A nyní tedy k radostnějším záležitostem, k úspěchům 

tohoto výjimečného roku: Naši střelci vybojovali na různých národních šampionátech a v Českém 

poháru v jednotlivcích i jako členové úspěšných družstev v tomto roce celkem 18 medailí – 7 zlatých, 

8 stříbrných, 4 bronzové (M. Ditrych 2x třetí na Akademickém MČR, A. Dlabková bronz a stříbro na 

MČR ve sportovní kuši, J. Frýda zlato a 2x stříbro, stejně jako R. Chlapek 1. místo a M. Vídeňský 2. 

místo na MČR ve střelbě na mizivé cíle, A. Jelínková zvítězila ve finále ČPTM v disc. VzPu a T. Pe-

šek získal celkem 9 medailí – 4 zlaté, 4 stříbrné a 1 bronzovou na MČR, MČR ČATHS a v ČP). Pře-

devším však stojí za pozornost fantastické úspěchy T. Peška na závodech světového poháru – na GP 

Štětín v Polsku stříbrná medaile v disc. StVzPi, 3. místo v disc. VzPi a 4. místo v disc. LP60 na SP ve 

francouzském Chateauroux a zároveň zisk účastnického místa na Letní paralympijské hry v Tokiu 

2020. Úspěšnou sezónu pak zakončil ziskem zlaté a stříbrné medaile na prosincovém ME v srbském 

Bělehradě (StVzPi a VzPi). Zásluhou těchto úspěchů obsadil v anketě „Nejúspěšnější sportovec“ měs-

ta Hradce Králové v kategorii handicapovaných druhé a v Královéhradeckém kraji pak třetí místo, ale 

především byl vyhlášen nejlepším handicapovaným sportovcem České republiky za rok 2018.  

Ve vynikajících výkonech pokračoval Tomáš i v roce 2019 – na SP v Al Ainu obsadil 5. místo a 

8. místo, na SP v Osijeku se podílel na zisku bronzové medaile českého družstva, stal se trojnásobným 

Mistrem ČR, ale především vybojoval na mistrovství světa v australské Sydney zlatou medaili v disc. 



15 
 

VzPi a stal se Mistrem světa pro rok 2019. Další medaile z národních šampionátů přidali „odstřelova-

či“ R. Chlapek a J. Frýda, A. Dlabková jako členka družstva Královéhradeckého KS (disc. SM60) a 

naše nová naděje, dvanáctiletý Ondřej Prouza (VzPuL), který spolu s Janem Horákem, Matějem Huš-

kem, Jiřím Kmínkem, Nelou Řehounkovou a Adamem Včelákem rozšířili v tomto roce řady našich 

nejmladších. 

Rok 2020 silně ovlivnila celosvětová pandemie koronaviru. V souvislosti s epidemiologickými 

opatřeními byla zrušena celá řada soutěží a závodů, zejména mezinárodních (všechny SP, ME tělesně 

handicapovaných, z domácích např. MČR ze vzduch. zbraní a MČR mládeže a byly odloženy i olym-

pijské a paralympijské hry na rok 2021). Přesto naši střelci dokázali i v tomto získat několik cenných 

medailí. (A. Jelínková zlatou a stříbrnou z MČR v kulích, stejně tak T. Pešek, který přidal i dvě zlaté 

z finále ČP posledním naším letošním medailistou z národního šampionátu byl J. Frýda). 

Rok 2021 byl pro náš klub vý-

znamný především tím, že se nám podaři-

lo zrealizovat velký sen, vybodování 

vzduchovkové střelnice v areálu V Mlejn-

ku, která by konečně vyřešila problémy 

s tréninky a pořádáním závodů ve vzdu-

chových disciplínách. S finanční podpo-

rou města Hradce Králové a Královéhra-

deckého kraje (celkem 950 000 Kč) jsme posta-

vili montovanou halu s dvanácti stavy a nezbyt-

ným zázemím v celkové hodnotě 3 miliony ko-

run. Hala byla definitivně dokončena a zkolau-

dována 2. ledna 2023. 

Sportovní činnost v tomto roce stále 

ovlivňovala přetrvávající pandemie coronaviru, 

Na závodech a soutěžích, které se podařilo uspo-

řádat, se však naši střelci neztratili. Především Tomáš Pešek vybojoval krásné jedenácté místo ve VzPi 

na odložených paralympijských hrách v Tokiu, skončil desátý na SP v Al Ainu, stal se opět mistrem 

republiky. Mistrovské tituly získali v tomto roce i T. Binar, M. Vídeňský ve střelbě na mizivé cíle 

nebo Alžběta Dlabková ve sportovní kuši. 

Z mladých střílí především J. Marek, O. Prouza, 

N. Řehounková, A. Včelák nebo M. Salavec. 

Zatím poslední rok 2022 byl pro třebešské 

střelce neméně úspěšný. Opět se největší úspěchy 

postaral T. Pešek, když si v norském Hamaru 

vystřílel titul mistra Evropy ve VzPi, skončil třetí 

na SP v Mnichově a na mistrovství světa v Al 

Ainu bral čtvrté místo ve StVzPi a osmé ve VzPi. 

Na vrcholné mezinárodní scéně se v tomto roce 

představila i A. Dlabková. Na SP ve sportovní 

kuši v Innsbrucku skončila patnáctá a sedmnáctá 

Nová vzduchovková hala 

Mistryně republiky A. Dlabková 
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a zajistila si účast ve finále SP v Mnichově, kde obsadila dvanáctou příčku. Mistrovské tituly si 

v tomto roce vystříleli T. Pešek, A. Dlabková nebo J. Frýda. Z nových mladých, vedle Magdy Kašpa-

rové, Oldy Víchy nebo Honzy Daňa, se jeví být největším příslibem Anička Krejčová. Bohužel jsme 

v tomto roce zaznamenali i nenahraditelnou ztrátu, když nás navždy opustil někdejší výborný svazar-

movský střelec, a především dlouholetý funkcionář a hospodář klubu (nepřetržitě od roku 1973) Ru-

dolf Vrabec.      

 

 
Welki Puchar Kaczawy 2014, Zlotoryja, POL: 1. místo A. Kračmarová (SSK Třebeš); 2. místo K. Swiderska; 3. místo R. 

Mauer-Róźanska (obě polské reprezentantky) 

 

 
MČR ml. 2013, Plzeň: 3. místo A. Jelínková 
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Třebeští vítězové ČP a ČPTM 2018 T. Pešek a A. Jelínková 

 

 
Ondřej Prouza – stříbrný z Mistrovství ČR mládeže (VzPuL – ml. žáci) 
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SP Chateauroux 2018 – vyhlášení medailistů v disc. VzPi  

 
ME Bělehrad 2018 (P5 – StVzPi) – 1. T. Pešek (CZE), 2. O. Denysjuk, 3. I. Ljachuová (oba UKR)  
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MS Sydney 2019 

 

 

 
Jiří Ledvinka přebírá z rukou radní Královéhradeckého kraje, Mgr. T. Šormové ocenění  

„Zlatá koruna Královéhradeckého kraje 2015“ za dlouholetou obětavou práci s mládeží  

 

Naši střelci se tedy za sedmdesát let své existence, od skromných začátků, kdy vrcholem jejich 

snažení byla účast v okresním, popřípadě krajském přeboru, propracovali až k titulům Mistr republiky 

a do státní reprezentace. K dnešnímu dni má klub jedenatřicet individuálních Mistrů ČR. (T. Pešek 

(9x) – držitel českého rekordu v disc. VzPi60 a LP60 kat. SH1), R. Chlapek (7x) – držitel českého 

rekordu v disc. MPuMC Pu, A. Dlabková (4x), J. Pospíšil (2x), který je i  vítězem Her letní olympiády 
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mládeže 2013a po jednom A. Vejběrová, M. Pospíšil, M. Kánský, M. Ditrych, T. Zyklová, A. Jelínko-

vá, T. Binar, M. Vídeňský a J. Frýda a státní reprezentací prošlo sedm členů klubu a tři jeho odcho-

vanci. Nejúspěšnější z nich, T. Pešek je Mistrem světa, dvojnásobný mistr Evropy a držitel dalších 

medailí z ME a světových pohárů.  

O dobré práci svědčí i to, že v letech 2007 až 2012 byl náš klub hodnocen Českým střeleckým 

svazem za práci s mládeží mezi první desítkou, v roce 2018, po několikaleté odmlce způsobené změ-

nou kritérií, na 29. místě a v roce 2019 na 22. místě z celkového počtu 71 hodnocených klubů. 

K neodmyslitelným aktivitám na-

šeho klubu patří i pořádání závodů. Nej-

starším závodem, který náš klub 

v současnosti pořádá, je Memoriál Ale-

ny Greplové v disciplíně VzPuL a který 

se střílí od roku 1985. Od druhé polovi-

ny 80. let pořádáme i další vzduchovko-

vý závod, který se původně jmenoval 

Pohár VŘSR, nyní Hradecká diabolka. 

Pro kulové disciplíny pořádáme od po-

čátku 90. let minulého století Pohár 

Hradce Králové pro puškové disciplíny, 

který se od roku 2012 střílí zároveň jako 

Memoriál J. Pospíšila. Svým rozsahem největším závodem, který pořádáme, je Grand Prix Hradec 

Králové, od roku 2009 s mezinárodní účastí a od roku 2013 jako dvoudenní pro pušky i pistole. 

V letech 1993 až 2008 mělo v závodech zastoupení i westernové střílení v šestnácti ročnících „Vánoč-

ního střílení na krocana“. Od roku 2009 převzalo štafetu této soutěže s celostátní působností ASK 

v Mladé Boleslavi. Ve stejném období pořádali naši členové i druhou „westernovou“ soutěž, „Střílení 

na únosce“ a černopraché disciplíny byly v 90. letech zastoupeny i několika ročníky vícekolové soutě-

že podle pravidel M.I.L.A.C. 

 

Nedílnou součástí naší práce několika posledních let, byla a je spolupráce na mezinárodním poli 

V roce 2009 jsme navázali přátelské styky s německým klubem PSSG zu Dresden. Zpočátku reciproč-

ní na závodech záhy přerostla v hostování A. Kračmarové v letech 2009 až 2014 a M. Ditrycha 

v letech 2012 až 2014 za drážďanský klub v Bundeslize (německá vzduch. liga družstev). V roce 2011 

a 2013 jsme uspořádali společná soustředění mladých střelců na drážďanské střelnici, respektive na 

naší střelnici V Mlejnku. Druhým zahraničním klubem, se kterým úzce spolupracujeme, je polský 

Agat Zlotoryja. Od roku 2010 se pravidelně účastní naši střelci kontrolních závodů polské reprezenta-

ce „Wielki Puchar Kaczawy“, který tento klub pořádá, naopak polští střelci jsou pravidelnými účastní-

ky našich závodů. 

 

Co dodat na závěr? 

Třebešským klubem prošlo za 70 let jeho trvání několik stovek aktivních střelců, rozhodčích a 

trenérů a mohou se pochlubit celou řadou úspěchů na domácí i zahraniční scéně. Ale především je 

nutno zdůraznit jejich zájem o tento sport, množství hodin strávených při tréninku, závodech, ale i 

brigádách a další klubové činnosti v kruhu sportovních přátel. 

 

 

 

Střílení na únosce (hodnocení terčů) 
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L. Kračmar přebírá dar pro náš klub u příležitosti jeho 60. výročí založení od P. Frohberga 

 

 

 
Společná fotografie se střelci z PSSG zu Dresden při GP HK 2011 
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Naši střelci (zleva) J. Hóta, M. Ditrych a A. Kračmarová na závodech v Drážďanech 2013 

 

 
Drážďanský bundesligový tým s A. Kračmarovou uprostřed (rok 2011) 
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J. Zatwardnicki z polského Agatu Zlotoryja přebírá dar od zástupců našeho klubu 

 

 

 
Naši střelci v Zlotoryji 2018  

(zleva: M. Ditrych, L. Kračmar, A. Jelínková, A. Dlabková, P. Hojdík, H. Hojdíková a O. Lukáš) 
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J. Zatwardnicki (vlevo) přebírá dar od L. Kračmara  – publikaci „Třebeští střelci v Zlotoryji a naopak“ vydanou 

SSK Třebeš u příležitosti 20. výročí existence samostatného klubu Agata Zlotoryja  
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inv. č. 2    

SOkA Hradec Králové, fond: ONV – Hradec Králové III (1954 - 1960), Sokolské spolky (1940 – 1953), kt.č. 

384, inv.č. 948, Svaz brannosti (1945 – 1949), kt.č. 388, inv.č. 994 

SokA Hradec Králové, fond: Sokol - tělocvičná jednota, okresní výbor Hradec Králové (1949 – 1952), 

Sportovní akce – gymnastika, cyklistika, lyžování, branné závody, kt.č. 1, inv.č. 9 
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SOkA Hradec Králové, fond: Svazarm – základní organizace Třebeš (1956 – 1966), Protokoly schůzí, pre-

zenční listiny (1957 – 1966), kt č. 1, inv.č. 1, Záležitosti členů, složení výboru (1959 – 1962), kt.č. 1, inv.č. 2, Plá-

ny činnosti, zprávy o činnosti (1957 – 1966), kt.č. 1, inv.č. 3, Korespondence, výsledkové listiny, objednávky, 

kt.č. 1, inv.č. 4, Plakáty a letáky (1956 – 1966), kt.č. 1, inv.č. 5 

SOkA Hradec Králové, fond: Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové, Výroční a jednatelské zprávy (1881 

– 1947), kt č. 1, inv.č. 4 

Střelecké jednoty sdružené v Čsl. Obci Střelecké, in Střelecký almanach vydaný na oslavu 30letého trvání 

Československé obce střelecké v Praze, Praha 1927 

Vlasák Václav, 10 let Rudá Hvězda Hradec Králové 1951 – 1961, Hradec Králové 1961 

Zíbrt Čeněk, Král ptačí, in Střelecký almanach vydaný na oslavu 30letého trvání Československé obce 

střelecké v Praze, Praha 1927 

Župy 1927, in Střelecký almanach vydaný na oslavu 30letého trvání Československé obce střelecké v Pra-

ze, Praha 1927 

Výsledkové listiny závodů in Střelecká revue, roč. I. - XXIV. (1968 - 1991) 

Výsledkové listiny závodů in Střelecký sport, roč. I. - II. (1957 - 1958) 

Výsledkové listiny závodů, in Zpravodaj Českého střeleckého svazu, roč. (1993 - 2009) 

Soukromé sbírky dokumentů a materiálů vážící se k SSK Třebeš HK a ke sportovní střelbě na Královéhra-

decku 


