
František Maxa         

Gratulace k životnímu jubileu  

13. února 2018 se dožívá jeden z pionýr ů 
naší sportovní st řelby František Maxa 95 
let. Sportovní st řelba ho provázela a 
stále trochu provází až do dnešní doby. 
Začínal se sportovní st řelbou p ři vojenské 
služb ě v roce 1946. Za čátky v této dob ě 
nebyly v ůbec jednoduché. Nebyly kvalitní 
zbran ě, nebylo mnoho st řelnic, pravidla, 
ter če a další podmínky st řelby se teprve 
hledaly a vytvá řely. P ředstava, že 

sportovní st řelba je jen p ředstupn ěm k vojenskému výcviku, byla tehdy 
velmi siln ě zako řeněná. Založen byl Svaz brannosti, který p řešel 
pozd ěji do Svazarmu. František Maxa vytvo řil základní československý 
rekord v libovolné malorážce, ale jakmile byly zlep šeny podmínky pro 
pistolovou st řelbu, p ředevším dovozem kvalitních zbraní pro 
disciplínu libovolná pistole, za čal st řílet pistolové disciplíny. Jak 
bylo tehdy zvykem, pistolá ři st říleli všichni všechno. František Maxa 
působil od roku 1953 ve st řeleckém oddílu ÚDA Praha, pozd ější Dukle 
Praha. Jeho doménou byla p ředevším libovolná pistole, v roce 1952 v 
Helsinkách byl v libovolné pistoli patnáctý, v roce  1956 se na OH v 
Melbourne umístil na 12. míst ě. Aktivn ě se st řelb ě v Dukle v ěnoval do 
roku 1970, potom pracoval jako trenér a funkcioná ř st řeleckého odboru 
na ÚV Svazarmu. Protože je p ůvodním povoláním u čitel, p ůsobil i jako 
učitel na Fakult ě t ělesné výchovy a sportu Karlovy Univerzity. 

  Ze sv ětových a evropských sout ěží má kompletní sbírku medailí, 
titul zasloužilý mistr sportu je zcela ur čit ě správným ocen ěním jeho 
sportovní činnosti. Nejv ětším úsp ěchem bylo členství v družstvu ve 
velkorážové pistoli v roce 1958 v Moskv ě, kde družstvo dosáhlo na 
zlatou medaili a sv ětový rekord v této disciplín ě (spolu s Kudrnou, 
Muchou a Trojanem). 

  V sou časné dob ě je členem Sportovn ě st řeleckého klubu Praha 6, 
a ješt ě dnes si najde ob čas čas p řijít na st řelnici na klubové akce. 
Sportovní st řelb ě se úsp ěšně v ěnovaly i jeho d ěti a další členové 
rodiny. Magickým číslem pro každého st řelce kulových disciplín je 
sto. P řejeme tedy oslavenci, aby tento výkon dosáhl a t řeba i 
překonal ve v ěku, ve zdraví, v životním optimizmu a neopoušt ěl ho 
smysl pro humor. To mu p řejí nejen st řelci klubu Praha 6, ale všichni 
sportovní st řelci v této republice.  


