
Mistrovství ČR 2011 malorážkou na mizivé cíle 
 
Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě malorážkou na mizivé cíle do 50 metrů 
s puškohledem a s otevřenými mířidly uspořádali z pověření Českého střeleckého svazu 
členové Sportovně střeleckého klubu Policie Hradec Králové. Na střelnici v Hradecké 
Třebši se tak 3. září 2011 opět sešla střelecká elita z celé republiky. Záštitu nad 
průběhem mistrovství stejně jako v minulých letech převzal brig. generál JUDr. Petr 
Přibyl, ředitel krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje. 
  

 
Slavnostní zahájení a poučení závodníků hlavním rozhodčím 

 
Kdo z nich asi bude tím nejlepším 



Tyto disciplíny jsou alternativou velkorážní pušky do 300m s menšími nároky nejenom na 
střelnice, ale především na cenu střeliva. Střelnic, kde se pořádají závody na 300m je méně 
než šafránu a náboje .22LR jsou přece jen o poznání levnější než kupříkladu .223 REM nebo 
.308 WIN. Podobné je to i s cenou použité zbraně. 
 

 
Soustředění při čekání na první mizivý terč 

 
V první části závodu s puškohledem se v kategorii muži na špici usadil Robert Chlapek z SSK 
H. Králové-Třebeš s 97 a 99 body následován Petrem Březským z SSK Nové Lesy s 95 a 100, 
Pavlem Staňkem z SSKP Holešov s 98 a 97 a Markem Bukačem z SSKP Ostrava s 94 a 100 
body.Ve druhé části střelil Staněk pouze jednu devítku a poskočil na první pozici, Chlapek se 
třemi devítkami udržel druhou a na třetí se přesunul Marek Bukač. Sranou běžící terč ve třetí 
části však opět prověřil střelecké kvality a dokonale zamíchal pořadím. Dosud pátý Jindřich 
Balounek z SSK Combat Liberec trefil všemi ranami desítku, na dalších dvou terčích ztratil 
jenom sedm bodů a to mu celkovým nástřelem 501 bod zajistilo vítězství. Na druhé místo 
z šestého poskočil Pavel Dvořák z SSKP H. Králové výkonem 484 body a třetí příčku obsadil 
nástřelem 480 bodů Petr Březský, který se ve druhé části z druhého propadl až na osmé místo.  
 
 

 
Hodnocení zásahů na stranou běžících terčích 

 



V kategorii ženy po první části vedla nástřelem 90 a 96 bodů Lucia Hrbková z SSK Loyd 
Jablonec, v těsném závěsu se držela s 90 a 954 body Marcela Macháňová z SSK Combat 
Liberec a třetí pozici držela s 84 a 90 body Blanka Kalinová z SSK H. Králové. Ve druhé 
části závodu ztratila Hrbková jenom šest bodů, Kalinová osm, ale Macháňové se nedařilo a ze 
sta možných střelila jenom třicet šest. I když byla ve třetí části nejúspěšnější, celkový nástřel 
371 bod jí stačil jen na třetí místo. Druhou příčku se 401 bodem obsadila Blanka Kalinová a 
mistrovský titul získala za 406 bodů Lucia Hrbková. 
 

 
Nezbytní pozorovatelé zásahů 

 
V disciplíně s otevřenými mířidly byla situace obdobná. Robert Chlapek měl v první části 
nejlepší nástřel, ve druhé sestoupil na druhou pozici a po poslední skončil se 459 body na třetí 
příčce. Z počátku druhý Jaroslav Frýda z SSKP H. Králové se posunul na třetí a velká ztráta 
v třetí části ho nakonec odsunula až na sedmou pozici. Pavel Dvořák svůj propad z druhého 
na páté místo nakonec plným počtem zásahů na stranou běžící terč pojistil a skončil se 463 
body stříbrný. Nejlepší mušku měl ale Petr Pinkas z SSK H. Králové 1, který ze sedmé přes 
čtvrtou pozici, díky shodnému nástřelu s Dvořákem ve třetí části, nakonec získal mistrovský 
titul nástřelem 464 body. O jediný rekord ČR se postaralo družstvo SSKP H. Králové tvořené 
dvojicí Pavel Dvořák – Jaroslav Frýda výkonem 911 bodů v disciplíně s otevřenými mířidly. 

 
Závodníci sledují hodnocení a naslouchají hlášení zásahů 



 
Puškohled ženy zleva Kalinová, Hrbková a Macháňová 

 

 
 

Puškohled muži zleva Pavel Dvořák, Jindřich Balounek a Petr Březský 



 
Puškohled družstva zleva – za Němce přebírající Horák se Staňkem, Šefránek s Tóthem 

 a Bejr s Chlapkem 
 

 
Otevřená mířidla zleva Pavel Dvořák, Petr Pinkas a Robert Chlapek 

 
 
 
 



 
 

Otevřená mířidla družstva zleva Chlapek s Bejrem, rekordmani Frýda s Dvořákem 
 a Pinkas s Vídeňským 

 
Výsledky: 
 
MPuMC(Pu)  (puškohled) jednotlivic muži – 1. Jindřich Balounek - 501, 2. Pavel Dvořák - 
484, 3. Petr Březský – 480, 4. Radek Matviak – 478, 5. Miloslav Šefránek – 478. Jednotlivci 
ženy – 1. Lucia Hrbková – 406, 2. Blanka Kalinová – 401, 3. Marcela Macháňová – 371. 
Družstva – 1. P Holešov 1 (M. Šefránek, J. Tóth) – 948, 2. P Holešov 2 (S. Němec, P. Staněk) 
– 940, 3. Královéhradecké KS 2 (R. Chlapek, M. Bejr) – 905, 4. Královéhradecké KS 1 (P. 
Dvořák, P. Pinkas) – 891, 5. P Holešov 3 (J. Horák, K. Kratochvíl) – 884. 
 
MPuMC(OM)  (otevřená mířidla) jednotlivci - 1. Petr Pinkas - 464, 2. Pavel Dvořák – 463, 3. 
Robert Chlapek – 459. Družstva – 1. P H. Králové (P. Dvořák, J. Frýda) – 911 a nový rekord 
ČR, 2. Královéhradecké KS 2 (R. Chlapek, M. Bejr) – 909, 3. Královéhradecké KS 1 (P. 
Pinkas, M. Vídeňský) – 906.  
 
 
Výsledkové listiny najdete na těchto adresách: 
http://shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=38119 
http://shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=38118 
 

Radko Krejčí 
 


