
Světový pohár  brokových disciplín v AL AINU 15. 4. – 24. 4. 2013 

a soustředění v německém SUHLU 29. 5. – 31. 5. 2013 

ČSS neobsadil první dva SP v Mexiku a v Al Ainu v brokových disciplínách. Uvedené 

sportovce zabezpečily rezorty armády a vnitra. Jednalo se o sportovce Davida Kosteleckého 

a Jiřího Liptáka. Sportovci se po celou dobu o sebe starali sami. Po změně pravidel 

ve sportovní střelbě je nutné objíždět soutěže světového rázu z důvodu kontaktu se světovou 

špičkou. 

Cestování proběhlo bez problémů, organizace od pořadatelů byla dobrá ohledně 

transportu z letiště i při zpáteční cestě na letiště. Ubytovaní, jsme byli zhruba 25 minut 

od střelnice, menší problém nastal pouze s dopravou, kdy spojení autobusu bylo pouze jednou 

denně, proto jsme byli nuceni využívat taxi. Zdejší střelnice je moderně vybavená a dobře 

připravená na závod, včetně zázemí. Počasí bylo dost extrémní, 45 stupňů byl pro nás velký 

skok po soustředění v Bělehradě a po celkové přípravě ve studeném počasí. Závod plynul 

bez problémů, celkově organizace se jevila na dobré úrovni. Po technické stránce opět 

upravili dolety terčů na závod, tzn. neoficiální i oficiální trénink byly dolety 

maximálně 76 metrů, ale v samotném závodě terče létaly znatelně dále. Určitě ideální 

nebylo cestovat bez trenéra, protože jsme museli zařizovat tréninky a přihlášení, což se 

neobejde bez problémů, např. abychom si střelili neoficiální trénink, museli jsme být 

na střelnici kvůli registraci již v 7. ráno a to jsme se stihli napsat na první položku na 11.30. 

(zdroj David Kostelecký) 

 

V návaznosti na další přípravu, odjela česká reprezentace trapu ve složení Kostelecký, 

Lipták, Gach, Loosová a Vojkůvková na třídenní soustředění do německého Suhlu, se státním 

 trenérem P. Hrdličkou, kde proběhne v červenci ME. Dle plánu přípravy jsme tam chtěli 

odjet před ME, ale pořadatelé mají v této době střelnici zavřenou, tak se musel řešit tento 

termín, i když není zcela ideální. Tato střelnice, není pro české střelce neznámou, ale je nutné 

si před závodem opět připomenout technické parametry střelnice. Vyzkoušelo se pozadí, 

vypouštěcí a vrhací zařízení Laport a i samotné terče. Na jednom střelišti létaly asfaltové terče 

Laport a na druhém ekologické španělské Vivaz, které budou na ME. Počasí, bylo v Německu 

velmi nepřejícné, bylo podobné jako v České republice. První den propršel, den druhý bylo 

pod mrakem a třetí den pršelo ještě více a přidal se vítr, teplota kolem 14°. Podmínky velice 

tvrdé na trénink, odpovídající jarní přípravě u nás doma. Sportovci vše zvládli s přehledem, 

i když po trénincích nebyla na nikom niť suchá. Týden po našem působení se na této střelnici 

utkají junioři v MZ. Bude zde šestičlenná skupina juniorů a jedna juniorka. Junioři mají tuto 

soutěž zařazenou jako nominační k ME.      

Soustředění mužů a ženy zabezpečil ČSS, juniorku Vojkůvkovou zabezpečil klub 

Kometa. 

Další výjezd české reprezentace bude probíhat na Kypru, kde se zúčastníme závodu 

SP v termínu od 6. 6. – 12. 6. 2013 

                                                      

V Brně dne 1. 6. 2013    

 zpracoval PhDr. Petr Hrdlička 

 státní trenér dis. trap 


