
Mistrovství České republiky 2012 

velkorážní puškou na mizivé cíle 
 
 

V sobotu 1. září 2012 proběhlo na střelnici v Děčíně - Maxičkách Mistrovství ČR 2012 ve 

střelbě libovolnou a standardní velkorážní puškou na mizivé cíle do 300 metrů, pořádné 

Českým střeleckým svazem. Organizačně se ho ujali členové Sportovně střeleckého klu-

bu Boletice nad Labem. 

 
O tituly mistra republiky se přijelo utkat třicet mužů a pět žen z libovolné pušky, standardní 

puškou ve společné kategorii bojovalo dvacet dva mužů a konkurovat se jim rozhodla jedna 
žena. V soutěži družstev v libovolné pušce bojovalo deset dvojic. 

 
Po loňském pohodlí kryté střelnice a střeleckých stolů v Holešově se letos k mistrovskému 

zápolení střelci přesunuli na polní střelnici do lesů k hranicím s Německem. Deštivé počasí, 
které provázelo páteční tréninky, se přece jen umoudřilo a samotný závod proběhl za krásné-

ho prosluněného téměř podzimního dne. 
 

 

 
Nástup závodníků, 

funkcionářů a roz-
hodčích při slav-

nostním zahájení 
mistrovství 

 
 

 
 

 
 

 



Ranní mlha se však naštěstí během přejímky zbraní téměř rozplynula a i když se při slavnost-

ním zahájení terče ještě ztrácely ve zbytcích oparu, třesk prvních výstřelů se zařízl do lesního 
ticha podle časového plánu. 

 

 
 

První směna zalehla k nástřelu 
 

 
 

Hodnotu zásahů se závodníci dozvědí pomo-
cí vysílačky v rukách rozhodčího 

 
 

 
Mlhu vystřídal dým z výstřelů do soutěže 

 



Průběžné výsledky byly pro každou disciplínu zveřejňovány podle momentálního pořadí a 

ženy byly uvedeny společně s muži, takže bylo krásně vidět, jak jim děvčata šlapou na paty. 
Po první části závodu v mířené střelbě, kdy se střílí na vzdálenost 300 metrů v čase deseti 

minut deset ran na pistolový terč a deset ran v čase tři minuty na pistolový otočný terč, se 
s libovolnou puškou vedení ujal Miroslav Červenka z SKP Sever Teplice. Na obou terčích jen 

jednou ranou minul desítku a dosáhl 198 bodů. 
 

 
Ani noha v sádře nezabránila Miroslavu Červenkovi podat vynikající výkon 

 
Druhou pozici s 96 a 98 body držel Vladimír Jirásko z SSK Magnum a třetí s 95 a 97 Daniel 

Vrána z SSK Combat – SURVIVAL. Na dalším stupínku stanul Jindřich Balounek ze stejné-
ho klubu se 190 body (91 a 99) společně s Bohdanou Lukeš Milcovou (95 a 95) z PSK UNI-

ON Praha. Druhou ženou v pořadí byla její sestra Magdalena Milcová střílející za SSK Union 
Praha, se 186 body se dělila o sedmé až deváté místo v celkovém pořadí a třetí Marcela Ma-

cháňová z SSK Combat – SURVIVAL se 185 o desáté až jedenácté. 
 

 
 

 
Bohdana Lukeš 

Milcová představila 
nejmladšího účast-

níka mistrovství, 
kterého v přestávce 

mezi střílením od-
běhla nakrmit 

 
 

 
 

V druhé části závodu se ukazují terče na pět až sedm sekund postupně jednou na ukázku a 
dvakrát pro výstřel ve vzdálenosti 300 metrů, pak dvakrát pro výstřel na sto metrech a nako-

nec jednou na ukázku a čtyřikrát pro výstřel na dvou stech metrech. Střelci mohou mít pozo-
rovatele zásahů. Se ztrátou dvou bodů z možných osmdesáti si vedení udržel Červenka, jeden 

bod ztratil stále druhý Jirásko, Vrána však ani jednou nezasáhl terč na sto metrech a propadl 
se až na čtrnáctou pozici. Na třetí příčku se tak posunul Balounek s Lukeš Milcovou, když 

oba ztratili dva body. Hned za nimi se usadila Milcová, která na každém terči ztratila po jed-
nom bodu. Macháňová stále držela jedenáctou pozici.  

 



 

 
 

 

Hodnocení druhé části závodu 
 

 
Rozhodčí u terčů ve 100, 200 a 300 metrové vzdálenosti 

 
To nejtěžší ale závodníky teprve čekalo v podobě stranou běžícího terče, který ve vzdálenosti 

300 metrů projede úsek 12 – 15 metrů rychlostí 2 – 3 m/s jednou na ukázku a pětkrát pro vý-
střel. Pak již následuje jen rychlá střelba po čtyřech ranách do dvou terčů v čase 50 sekund ve 

stejné vzdálenosti.  
 

  
 

 
 

Závodníci naslouchají hláše-
ní výsledků ze stranou a 

vpřed běžících terčů 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Stranou běžící terč, kde se k hodnotě zásahu připočítává deset bodů, pravidelně zamíchá ko-

nečným pořadím a nejinak tomu bylo i tentokrát. Dosud vedoucí Jirásko jednou minul a 
s celkovým nástřelem 425 bodů skončil třetí. Na druhé místo se z šesté pozice vyšvihnul Pa-

vel Janda z SSK Police nad Metují, který ze sta možných na stranou běžícím terči ztratil pou-
hé tři body a celkově nastřílel 435 bodů. Vítězství nakonec připadlo za 436 bodů Jindřichu 

Balounkovi. 
 

 
Jindřich Balounek                                                   Magdaléna Milcová 

 
V kategorii ženy byla situace ob-

dobná. Bohdana Lukeš Milcová 
spadla výkonem 352 body na třetí 

místo, na druhé ji přeskočila Marce-
la Macháňová s 359 a vítězství si 

odnesla Magdaléna Milcová za 377 
bodů. Pokud by byly ženy hodnoce-

ny společně s muži, skončila by na 
krásném sedmém místě, Macháňová 

devátá a Lukeš Milcová dvanáctá. 
V soutěži dvojic byla jednotná kate-

gorie a sestry Milcovy obsadily me-
zi muži čtvrté místo. 

 
 

       Macháňová, Milcová a Lukeš Milcová 
 

V disciplíně standardní puška se hned na začátku na vedoucí pozici usadil za 87 a 96 bodů 
opět Červenka společně s Jaroslavem Frýdou z SSKP Hradec Králové (85 a 98), o čtyři body 

méně měl třetí Jiří Mašek ze stejného klubu. Druhá část závodu pořadí nezměnila, jen Frýda i 
Mašek ztratili na Červenku pět bodů. Pořadím opět zamíchaly výsledky na stranou běžícím 

terči. Dosud druhý Frýda dvakrát minul, ale i tak skončil s 373 body na čtvrtém místě. Na třetí 
se ze sedmého s 384 body posunul Karel Kratochvíl z SSKP Holešov a na druhé se 407 body 



Jirásko. První místo si udržel Červenka a výkonem 432 body o devatenáct bodů zvýšil hranici 

českého rekordu. 
 

Poslední rány mistrovství, které proběhlo bez zádrhelů a problémů, padaly již téměř za sou-
mraku a tak vyhlášení výsledků se zakončením proběhlo již za šera. 

 
Libovolná puška - Janda, Balounek, Jirásko  Standardní puška - Jirásko, Červenka, Kratochvíl 

 

 
Dvojice Libovolná puška – 2. Marek a Jirásko, 1. Pinkas a Janda, 3. Balounek a Vrána → 

 
Dvojice Standardní puška – 2. Horák a Kratochvíl, 1. Rendl a Červenka, 3. Špalek a Mašek 

 
Radko Krejčí 

Výsledkové listiny najdete na těchto adresách: 
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=39224 

http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=39225 

http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=39224
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=pdf.h&doc=39225

