
Kandidát na člena Prezídia ČSS, z.s. 
 
Jméno:          Ing. Petr Černoch            

Narozen:      24.4.1979 Čeladná      
Adresa:             Levandulová 35, 312 00 Plzeň 
Telefon:          603381533         
E-mail:             petrcernoch@email.cz        
Vzdělání: VŠ ZČU FEL elektrotechnika a informatika, titul Ing. 
 trenér 1.třídy (lic. A) FTVS UK 
 anglický jazyk voj. zkoušky STANAG 2 
 vojenská hodnost kpt. (kapitán)  
 
Členem ČSS od r.:   1992, SSK Tatra Kopřivnice 
Členské číslo ČSS: 09259 
Číslo a název ČSS, z.s. - SSK: od roku 1998 ČSS, z.s. - SSK Dukla Plzeň, č.0370 
 
Zaměstnání: trenér mládeže SSK a ASO Dukla Plzeň, od roku 2015 starší trenér 
 od roku 2021 vedoucí logistického zabezpečení ASO Dukla Plzeň 
 
Činnost ve střelectví:  

• od roku 1996 do roku 2005 střelec reprezentant ČR v puškových disciplínách, účastník 
několika juniorských šampionátů, kompletní sada medailí z Akademického MS 2003 

• poté trenérská činnost s mládeží, nyní trenér A, rozhodčí C, člen SMK 

• zakladatel a administrátor www a Facebook stránek Dukly Plzeň v roce 2012 

• zakladatel letní a zimní Duklácké mládežnické ligy – střelecké soutěže na elektronické 
terče pro mládež, ředitel a organizátor střeleckých soutěží Jarní soutěž Dukly, VC Dukly – 
Memoriál Járy Motáka, VC SSK Dukla Plzeň 

• hlavní organizátor Mistrovství ČR mládeže od roku 2014 až doposud 

• ředitel střeleckých soutěží Olympiády dětí a mládeže Plzeň 2015  

• hlavní organizátor Olympijského parku Plzeň 2016 – střelnice Lobzy 

• od roku 2017 organizátor střeleckého stánku při Sportmánii Plzeň 

• autor mnoha článků, fotografií a videí se střeleckou tématikou 

• autor první práce ohledně využití moderní tréninkové metody – Analýza SCATT 

• od roku 2016 předseda a účetní ČSS, z.s. – SSK Dukla Plzeň 

• získávání a vyúčtování dotací MŠMT (nově NSA), PKÚ, MMP pro SSK 

• spolupracuji se Sportovním Gymnáziem Plzeň na výchově nových střeleckých talentů 

• spolupracuji s Akademií individuálních sportů PK 

• spolupracuji se ZČU na sportovním programu Western Stars a VSC 

• podporuji zastoupení resortních středisek ve vedení ČSS 

• podporuji vytvoření reprezentačních smluv s reprezentanty i st. trenéry 
              
Mezinárodní aktivity a funkce v oblasti střelectví:  

• asistent státního trenéra Pu disciplín v letech 2011-2014 

• pravidelný účastník mezinárodních soutěží a šampionátů 

• spolupracující člen skupiny Evropské ligy mládeže (EYL) 

• ředitel soutěže Evropská liga mládeže Plzeň 2014  
 
Jiné funkce v tělovýchově a sportu:  

• pravidelné nápravné, kompenzační a posilovací cvičení na trénincích střelců 
 
 
Dne 28.3.2021, Plzeň Petr Černoch 


