
MZ – Polsko Wroclaw  

– puškové disciplíny 

 

 V souladu s reprezentačním kalendářem se ve dnech 20.-23.6.2013 náš tým puškařů 

zúčastnil MZ v Polsku ve Wroclawi. Střelnice byla kompletně vybavena elektronikou. 

 

 Protože právě vrcholí nominace na ME Osijek, byl tento závod velice důležitý pro 

střelce, kteří nemají nominaci jistou. Z tohoto důvodu jsem se všemi, kterých se výběr stále 

týká, den před závodem mluvil. Řekl jsem všem zúčastněným, že se jedná o jeden ze 

závěrečných závodů, který vedle závodu KZR III. a hlavně výkonnosti celé sezóny, bude 

rozhodovat ve výběru. Jsem si vědom toho, že je tato situace pro závodníky velice stresová, 

ale nelze očekávat, že na ME Osijek to bude jiné. 

 

 

 Nominovaní na MZ Polsko:  
Ženy: Sýkorová, Kalná, Bartošová, Brabcová, Valová 
Muži: Jeřábek, Haman, Šmol, Haloda, Čihák, Hrčkulák 

 
 

 

 Vynechám-li problém s poruchou auta asi 20km před cílem, vše proběhlo normálně.  

 

 Závod začal soutěží muži VzPu 60, kterého se zúčastnil pouze Vašek Haman. 

Nominace na vzduchovku byla pro ostatní zrušena, protože pouze Vašek je v této disciplíně 

konkurenceschopný a jedná se o jeho hlavní disciplínu. Druhým motivem je úspora 

finančních prostředků. Výsledek Vaška je zase výborný a potvrdil svoji stabilitu výkonnosti. 

V této soutěži nenašel v závodě konkurenta. Výborný výkon! 

 

jméno výsledek pořadí 

Haman 623,2 1 

 

 

 

 Druhým závodem byla SM 60 ran vleže ženy. Zde se našim ženám příliš nedařilo. 

Snad jen slušný výsledek Brabcové a Valové. Ostatní výsledky jsou slabé a ani samotní střelci 

nejsou spokojení.  

 

 

  

jméno výsledek pořadí 

Brabcová 589 3 

Valová 589 5 

Sýkorová 582 16 

Kalná 581 20 

Bartošová 572 43 

 

  

 

 Třetí závod se konal následující den a byl to závod LM 60 muži. Zde jsem již očekával 

„souboj“ o kvalitní výsledek, který může znamenat prosazení se na ME. Výborně střílel 



Tomáš Čihák a Tomáš Jeřábek. Petr Šmol předvedl také ještě kvalitní družstevní výkon. Jako 

slabší závod je výsledek Davida Hrčkuláka a nepovedený závod Vládi Halody. Vašek Haman 

se do základní nominace neprosadil a tak startoval na vlastní náklady. Výsledek je také nízký.   

 

jméno výsledek pořadí 

Čihák 624,3 2 

Jeřábek 623,0 3 

Šmol 619,9 6 

Hrčkulák 615,5 17 

Haloda 612,2 27 

Haman 610,4 30 

  

 Čtvrtý závod byla SM 3x20 kde dochází také ještě k výběru třetí ženy na ME. 

Naprosto jistý výkon předvedla Adéla Sýkorová. Lucka Valová v tomto závodě potvrdila 

stabilitu výkonnosti a dvacetiletá Aneta Brabcová přidala také velmi kvalitní výkon. Nedařilo 

se Kláře Bartošové ani Pavle Kalné. Očekával jsem u obou vyšší výkony s minimem okolo 

576bodů.  

 

jméno výsledek pořadí 

Sýkorová 588 1 

Valová 582 3 

Brabcová 579 5 

Bartošová 571 16 

Kalná 571 17 

 

 

 Závěrečným závodem byl LM 3x40. Tento závod byl náš nejslabší. Výsledky jsou 

slabé všechny. Jediný dobrý výkon byl u Vaška Hamana stoják (384bodů). Ostatní je buď 

průměrné anebo slabé. Zde nás čeká nejvíce práce s růstem výkonnosti. Může to však být i 

pozitivní znamení pro mladé sportovce jako je David Hrčkulák a další, kteří se tak mohou 

nejsnáze prosadit na zásadní závody v další sezóně, která je již rozhodující v pohledu k OH 

Rio. 

 

jméno výsledek pořadí 

Haman 1158 5 

Haloda 1155 6 

Šmol 1147 8 

Hrčkulák 1147 9 

 

  

 Následující závody KZR III. budou poslední, které budou započítávány do 

nominačních závodů na ME Osijek. Jak jsem psal výše, probíhá ještě výběr některých 

sportovců do týmů v malorážných disciplínách. Po KZR III. vyhlásím konečnou nominaci 

jednotlivců a týmů, kteří se zúčastní ME v Osijeku. 

 

 Závěrem chci popřát ještě hodně štěstí a pevných nervů sportovcům do zmiňovaných 

závodů a osobně si přeji šťastnou ruku při výběru.  

 

 Děkuji všem sportovcům za snahu a vzornou reprezentaci, trenérům za přípravu a 

realizačnímu týmu za podporu a přípravu všech potřebných věcí souvisejících s účastí na MZ. 

 

Za reprezentační tým,  

Luboš Opelka – státní trenér puškové disciplíny 

 

V Novém Boru, dne 25. 6. 2013 


