
Mistrovství České republiky 2012 

malorážkou na mizivé cíle 
 
 

Na střelnici v Hradci Králové - Třebši se 8. září 2012 opět po roce sešli střelci z celé re-

publiky, aby na Mistrovství České republiky bojovali o medaile ve sportovní střelbě ma-

lorážkou na mizivé cíle do 50 metrů s puškohledem a s otevřenými mířidly. Mistrovství z 

pověření Českého střeleckého svazu organizačně zajistili členové Sportovně střeleckého 

klubu Policie Hradec Králové. Záštitu nad průběhem mistrovství převzal plk. Mgr. Jan 

Švejdar, ředitel krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje. 

  

Týden po mistrovství velkorážní puškou na mizivé cíle si své síly a dovednost změřili střelci i 
malorážkou. V těchto disciplínách se úměrně zmenšené terče, umístěné ve vzdálenosti 17, 33 

a 50 metrů od palebné čáry, ukazují ve stejných časech jako pro velkorážní pušku, jen ve třetí 
části závodu se střílí o čtyři soutěžní rány víc. 

 
 

 
 

Závodníci nastoupili 
k slavnostnímu zahá-

jení mistrovství 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Přivítání pořadateli, 

nezbytné představení 
rozhodčích, pozdrav 

ředitele plk. Mgr. Ja-
nem Švejdarem a 

může se začít střílet 
 

 
 



 
Před začátkem nezbytná přejímka zbraní 

 
V disciplíně s puškohledem se sice podařilo čtyřem střelcům na druhém terči nastřílet sto bo-

dů, na špici se přesto usadil Luboš Marek z SSK Union Praha se 195 body (96 a 99). Jen o 
bod méně měl za 94 a 100 bodů Petr Hrbek Z SSK Loyd Jablonec a třetí byl Pavel Staněk 

z SSKP Holešov se 194 (96 a 98). Ve druhé části si Marek udržel první pozici s 292 body, 
jenom jeden bod za ním však stanuli Hrbek se Staňkem a ze čtvrtého místa se přidal i Jaroslav 

Frýda z SSKP Hradec Králové. Ten ve třetí části nezaváhal, při všech zásazích ztratil jenom 
devět bodů a s celkovým nástřelem 502 body zvítězil. K vyrovnání rekordu mu scházel pouhý 

jeden bod. Na druhé místo se z pátého s nástřelem 500 bodů přehoupl Pavel Dvořák ze stejné-
ho klubu. Třetí místo za 485 bodů tak zbylo na Staňka. Stejný výsledek měl i Hrbek, ovšem 

díky o jeden bod horší poslední položce skončil čtvrtý. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Jaroslav Frýda při první a 

druhé části s puškohledem. 
Pozorovatelku zásahů mu 

dělá Blanka Kalinová 



Ani v soutěži žen nebyla o napětí nouze. Prví část suverénně ovládla nástřelem 193 body (96 

a 97) Lucia Hrbková z SSK LOYD Jablonec, následovala ji Blanka Kalinová z SSK Hradec 
Králové se 184 (91 a 93) a třetí byla pouze o jeden bod horší Marcela Macháňová z SSK 

Combat Liberec (91 a 92). Ve druhé části závodu se změnilo pouze pořadí na prvních dvou 
místech, kdy Kalinová s Hrbkovou měly obě 179 bodů a Macháňová 173. Třetí část a stranou 

běžící cíle i tady 
nakonec rozhodly. 

Kalinová i Hrbková 
měly jen dva zásahy, 

Hrbková ztratila i na 
vpřed běžících ter-

čích a tak je Machá-
ňová převálcovala. 

Zvítězila se 438 bo-
dy, druhá Kalinová 

měla 434. Na třetí 
místo se přes Lucii 

Hrbkovou přehoupla 
její sestra Karolína 

se 428 body. 
 

                                  Marcela Macháňová 
 

Disciplína s otevřenými mířidly měla oproti té předchozí průběh poklidnější. Hned v úvodu se 
na první pozici usadil se 191 bodem Marek Bukač z SSKP Ostrava. Ve třetí části sice na 

vpřed běžících terčích ztratil dvacet bodů, díky všem pěti zásahům na stranou běžícím se ztrá-
tou jen pět bodů se mu podařilo celkové prvenství nástřelem 466 bodů uhájit. Druhou příčku 

po první části držel Jan Gre-
gor z SSK Boletice-Děčín se 

175 body, ve třetí části však 
minul mizivý terč na sedm-

nácti metrech a tak jeho pozi-
ci zaujal dosud třetí Petr Pin-

kas z SSK Hradec Králové. 
Ten svůj výsledek ještě pojis-

til všemi pěti zásahy stranou 
běžícího terče a druhou pozici 

obhájil se 463 body. Grego-
rovi za 440 bodů připadlo 

třetí místo. Ve společné kate-
gorii s muži soutěžila i Blan-

ka Kalinová. Umístila se sice 
přesně ve středu startovního 
pole, svým výsledkem však 

zvedla hranici ženského re-
kordu České republiky o de-

vatenáct bodů. 
 

Petr Pinkas s pozorovatelem. S otevřenými mířidly se střílí 
pouze s použitím řemene 



 

Závodníci naslou-
chají hlášení roz-

hodčích o počtu a 
hodnotě zásahů na 

mizivém terči v se-
dmnácti metrové 

vzdálenosti 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Práce v hodnotící 
komisi je někdy 

náročná, zvlášť v 
případech několika-

násobných vstřelů 
 

 
U dobrých střelců se často stává, že jejich střely prolétnou terčem téměř jedním otvorem. Po-

kud se takový dvojitý vstřel skutečně „povede“ a průstřel není oválný, mají rozhodčí nesnad-
nou práci s jeho určením. Děje se tak především v disciplíně s puškohledem a několika zá-

vodníkům se to podařilo i tentokrát.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Puškohled katego-
rie ženy zleva 

Blanka Kalinová, 
Marcela Machá-

ňová a Karolína 
Hrbková 

 



 

Puškohled muži zleva Pavel 
Dvořák, Jaroslav Frýda a 

Pavel Staněk 
 

 
Puškohled dvojice zleva 

Frýda a Kalinová, Horák a 
Staněk, Tóth a Šefránek 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Otevřená mířidla zleva Petr 
Pinkas, Marek Bukač a Jan 

Gregor 
 

Otevřená mířidla dvojice zleva 
Dvořák a Frýda, Bejr a Pinkas, 

M. a J. Gregorové 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Výsledky najdete na těchto adresách: 

http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=39259 
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=39256                

Radko Krejčí 

http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=39259
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=39256

