
Druhá část nominace na ME Osijek 

 Vážení sportovní přátelé, 

 

 při pokračování celé nominace směrem k ME v Osijeku došlo po účasti reprezentantů 

k výběru a určování jmen sportovců, kteří se prosadili do nominace na SP Mnichov – GER a 

MZ SUI. Dále také dochází k prvnímu vyřazování jmen z nominace na ME Osijek. 

 

 Každou kategorii a disciplínu budu hodnotit a komentovat zvlášť. Také se pokusím 

vysvětlit souvislosti, které nemusí být zcela známé a mohou či ovlivňují ať moje rozhodnutí 

anebo samotnou nominaci. 

 

 Stanovení jmenovité nominace je provedeno v souladu s požadavky pořadatele SP a 

MZ. Na základě výsledků z předchozích závodů a závodu VC Osvobození v Plzni jsem 

stanovil nominaci dle dříve uvedeného klíče. 

 

 

 

 

Nominace na SP GER: Sýkorová, Mazurová – nominace na základě předchozí sezony, třetí 

se prosadila Kalná, dva výsledky v hodnotách „červených čísel“. 

 

 

Nominace na MZ Rifle Trophy Švýcarsko: Valová, Bartošová, Brabcová  

 

Nominační postup na ME Osijek – ženy SM 3x20 
  

jména KZR MZ  MZ KZR KZR VC postup postup 

  
  hala Mnichov Berlín I. I. Osv. SP MZ 

 
Sýkorová 588 573   585 589 584 Sýkorová   

  
Mazurová   578   577 586 589 Mazurová   

  
Valová 575 570   580 575 580   Valová 

  
Bartošová 578 568   577 579 568   Bartošová 

  
Kalná 579   576 581 582 578 Kalná   

  
Šostková 574     562 576 573     

  
Brabcová 569   567 574 573 565   Brabcová 

  
Vondrášková 565     564 553 571     

  
Francová 565   570 570 568 566     

  
Lauermanová 553 

  
568 564 560 

 
  



 

Komentář: 
Jména SP: Sýkorová a Mazurová vykazují vysokou výkonnost, jsou schopné se nominovat 

do finálového závodu a tam se prosadit. Nominace těchto dvou sportovců je automatická, na 

základě výsledků na OH, ME Dánsko a loňské sezony. Kalná je výkonnostně třetí nejlepší, 

prokázala vysoký nárůst výsledků a jako třetí dokázala dvakrát z pěti možností dosáhnout 

výsledků požadované výkonnostní hladiny. 

Jména MZ: Valová a Bartošová prokazují výkonnost na průměrné úrovni, jsou schopné 

přiblížit se v domácích podmínkách „červeným číslům“, ale výkonnost není taková, aby je 

prosadila na závod SP. Brabcová a Francová jsou výkonnostně srovnané, obě 2x výkon 570 

nebo více, jedná se o ženy, které se zatím učí konkurovat kolegyním s vyšší výkonností. Na 

MZ pojede Brabcová, protože nastřílela tři své nejvyšší výkony lepší než Francová. Dále se 

prosadila mimořádnými výkony na KZR a VC Osvobození do finále VzPu 40 a tak bude její 

účast na MZ mimořádnou střeleckou školou.  

 

 

Jména, která končí účast v nominaci na ME: 

Šostková,  Lauermanová, Francová, Vondrášková: děkuji za účast v nominačních závodech. 

Nepodařilo se vám však výkonnostně prosadit. Prosím, pokračujte v další přípravě!! 

 Zuzka Šostková dosahuje výsledků, které ji opravňují zúčastnit se MZ v SUI, ale 

protože vím, že sportovní střelbu dělá pouze jako hoby, nemůže být zařazena do nominací na 

tento a podobné závody. Pokusím se ji osobně ještě jednou přesvědčit k pravidelné „profi“ 

přípravě, protože se jedná o naprosto mimořádného střelce, který podobně jako Václav 

Bečvář dokáže bez pravidelného tréninku, ať střeleckého či další nutné profesionální přípravy, 

dosahovat dobrých až vynikajících výsledků. I Zuzce však musím poděkovat za snahu a 

pogratulovat k mimořádné dovednosti např. v disciplíně VzPu 40. 

 

 

 

 

Nominační postup na ME Osijek - LM 3X40 

  I. část nominace II. část nominace 

jména KZR  MZ  MZ  KZR  KZR  VC  postup postup 

  hala Mnichov Berlín I. I. Osv. SP GER MZ SUI 

Šmol 1164 1153   1164 1163 1166 Šmol   

Mach 1164               

Rozsypal 1164 1141   1158 1152 1154 

Rozsypal 
/Hrčkulák 
rozstřel   

Haloda 1148 1142   1156 1149 1150   Haloda 

Haman 1161 1143   1167 1157 1175 Haman   

Hrabovský 1155   1144 1144 1136 1143   Hrabovský 

Hrčkulák 1141   1151 1144 1159 1169   

Rozsypal / 
Hrčkulák - 
rozstřel 

Pajda 1133     1116 1134 1121     



Nominační postup na ME Osijek - muži LM 60 
  I. část nominace II. část nominace 

jméno KZR  MZ  MZ  KZR VC postup postup 

  hala Mnichov Berlín I. Osv. SP MZ 

Jeřábek 623,9 624,6   615,6 622,4 Jeřábek   

Šmol 620,0 619,8   624,6 618,6 Šmol   

Rozsypal 618,7 617,9   612,0 613,5     

Haloda 620,4 617,9   617,9 620,2   Haloda 

Haman 615,3 616,7   618,0 614,3     

Hrabovský 622,0   620,7 616,8 622,9   Hrabovský 

Hrčkulák 0   621,5 620,4 619,6   
Hrčkulák/Rozsypal 
rozstřel na KZR II. 

Čihák       622,6 622,6 Čihák   

Pajda 591,0     601,5       
 
 

Nominace na SP GER:  

Disciplína LM 60 - Jeřábek, Čihák, Šmol – nominace na základě výsledků v hodnotách 

„červených čísel“. 

Disciplína LM 3x40 – Haman, Šmol, třetí na základě rozstřelu v závodě KZR - 3x40, rozstřel: 

Rozsypal, Hrčkulák 

Disciplína VzPu 60 – Haman, Šmol, vítěz rozstřelu 

 

Nominace na MZ Rifle Trophy Švýcarsko: Haloda, Hrabovský, rozstřel Rozsypal a Hrčkulák 

 

Komentář: 
Jména SP:  
Disciplína LM 60: Jeřábek, Čihák – účast jako specialisté, Šmol byl zařazen jako univerzální 

střelec s výborným výkonem. Jako jediný bude startovat ve všech třech disciplínách. Každá 

účast sportovce je nákladná investice a tak jsou počty omezené. Je třeba tvořit nominaci 

s ohledem na množství účastníků. Počty účastníků jsou stanovené a omezené jednak 

pořadatelem, ale zároveň penězi. Tento víkend jsem od nového člena prezidia ČSS slyšel, že 

se musím v pozici státního trenéra chovat jako podnikatel – investor a tedy očekávat při 

nominaci zisk – návratnost investice. Beru si tato slova k srdci.  

Disciplína 3x40: Haman a Šmol se zúčastní na základě výkonnosti. Dále se prosadil Hrčkulák 

„červeným“ výkonem. Byl tak zařazen do rozstřelu s Rozsypalem. Uplatním zde nový způsob 

výběru: vítěz závodu KZR II. – disciplína 3x40 první závod – osobní trenér vítězného 

sportovce si vybere, zda se zúčastní závodu 3x40 na SP anebo pojede na MZ do Švýcarska a 

zúčastní se všech tří mužských disciplín.  

 

Pro vysvětlení raději uvádím, že se nevzdávám odpovědnosti za nominaci, ale dávám možnost 

vítězi si vybrat nejvhodnější možnou přípravu směrem k dalším nominačním závodům na ME 

Osijek. 

Disciplína VzPu 60: Haman – účast automatická na základě ME Dánsko, Šmol – účast na 

základě výsledků v sezoně a univerzálnosti v ostatních disciplínách, třetí místo na základě 

rozstřelu. 

 

 



Jména, která končí účast v nominaci na ME: 

Mach, Pajda: také děkuji za účast v nominačních závodech. Mach se po dohodě nezúčastnil 

nominačních závodů. Pajda se bohužel neprosadil výkonnostně. Držím pěsti v další 

přípravě.!!! 

 

 

Po účasti na SP a MZ bude následovat zase zúžení týmu, který bude pokračovat v dalších 

nominačních závodech o účast na ME Osijek!!! 

V případě mimořádných výsledků v předchozích závodech a na SP a MZ – účast na SP 

Granada!!! – ne pouze jeden výkon v sezoně!!!  

PS: medaile na správném závodě dokáže zázraky!!! 
  
 
 

Závěrem připomínám, že pro příští rok bude vytipován TOP 

tým, který bude vyhlášen po ME v Osijeku. Jedná se o druhý 

závod, který Vás mimořádným výkonem zařadí do výběru, 

který znamená mimořádnou podporu. Členství v týmu Vám 

zajistí medaile, účast ve finále nebo velmi těsný, ale kvalitní 

výkon za finálovým pořadím v kategorii mužů a žen.  

 

Členové TOP týmu budou maximálně podporováni materiálně, 

pravděpodobně se zúčastní všech světových pohárů, řady 

dalších mimořádných závodů, soustředění a přípravy v teple 

v zimním období. Dále budou většinou automaticky 

nominováni ve svých úspěšných disciplínách na závody ME 

Moskva a MS Granada.  

 

Hodně štěstí všem!  

 

Přesvědč náš realizační tým, že do TOP týmu patříš právě  

 

TY!! 

 

 

 

 

Za reprezentační tým,  

Luboš Opelka – státní trenér puškových disciplín 

 

V Novém Boru, 6.5.2013 


