
Hodnocení ME Maribor 2017 – vzduchová puška 
 

Vrcholem vzduchovkové sezóny bylo Mistrovství Evropy, které se konalo ve dnech               

6. - 12.3.2017 ve slovinském Mariboru. 

 

Nominační kritéria byla nastavena tak, aby potencionální kandidáti byli schopni dosahovat 

(na k tomu určených závodech) výkonů, které by je opravňovali pomýšlet na účast ve 

finálových startech (průměr výkonů za poslední čtyři po sobě jdoucí ME) nebo průměr 

družstva na třetím místě na stejných soutěžích. 

 

Tato kritéria byla splněna ve všech kategoriích, a tak bylo rozhodnuto, obsadit ME kompletně 

družstvy. V programu ME byla zařazena soutěž smíšených družstev (MIX), kterou jsme taky 

obsadili, neboť se s ní počítá do programu OH. 

 

 

Soutěže ME zahajovali junioři, kteří odjeli do Slovinska ve složení Filip Nepejchal, Radek 

Tichý a Jirka Přívratský. Družstvo obsadilo krásné 6té místo z 18ti zúčastněných týmů. 

V jednotlivcích se umístil výkonem 621,2 bodů Radek Tichý na 12.místě, Filip Nepejchal na 

16. místě výkonem 620,1 bodů a Jirka Přívratský na 42. místě výkonem 613,2 bodů. Nutno 

připomenout, že na loňském vzduchovkovém ME v Gyeru stačil na finále v soutěži 

jednotlivců výkon 618,7 bodů a na bronz družstva průměr 617 bodů, zde bylo potřeba do 

finále výkon 622,8 bodů a třetí družstvo mělo průměr 621,3 bodů. Junioři rozhodně 

nezklamali a vzhledem k jejich ročníkům narození (1999 až 2001) se máme v budoucnu nač 

těšit. 

 

Další den nastoupily ke svým soutěžím juniorky. Nikola Foistová předvedla výkon 413 bodů 

a zůstala pouhých 1,2 bodu za finálovou účastí na 18. místě. Karolínka Brabcová i Sabina 

Thurnwaldová ve svém prvním startu na vzduchovkovém šampionátu nezklamaly, s výkony 

411,6 bodů resp. 411,4 bodů se umístily na 25. a 26. místě. Družstvo obsadilo 7. místo z 19ti 

zúčastněných. 

 

V ten samý den se střílela soutěž v MIXU, kde nás reprezentovali Filip Nepejchal a Nikola 

Foistová. Z kvalifikace postoupila naše dvojice z 8.místa.  Ve finále oba reprezentanti 

předváděli skvělé výkony. Hned v prvním kole vyřadili favorizované maďary a v boji o 3. 

místo porazili velmi silné chorvaty! Sklidili velký aplaus, když v 5. sérii předvedli skvělé 

zásahy - oba 10,9. Zvítězili celkem suverénně poměrem 5:1. 

 

V pátý den šampionátu nastoupily ženy. Zde jsme očekávali, jak si povede mladá, ale zkušená 

střelkyně Nikola Mazurová. Nikola nezklamala, střílela suverénně a navázala na neuvěřitelně 

vysoké výkony z lednových soutěží (GP Plzně, IWK Mnichov). Do finále postoupila 

z prvního místa výkonem 418,1 bodů. Ve finále, po skvělém nástřelu, začala zásahy 10,1 

bodu, které ale neviděla, měla pocit, že měly být lepší. Bohužel na této úrovni jsou takovéto 

zásahy ztrátou, jak se později ukázalo, a Nikola skončila na 8. místě. Další dvě závodnice, 

Aneta Brabcová a Gabriela Vognarová bojovaly zpočátku s nervozitou, výsledkově asi obě 

cítily, že mají na víc, ale v konečném součtu to stačilo na bronzové medaile družstva. Výkony 

- Aneta 413,7 bodů, Gabča- 412,1 bodů. 

 

Poslední den šampionátu nastoupili naši muži. David Hrčkulák nastřílel 620,4 bodů, Petr 

Nymburský 619,1 bodů a Láďa Haloda 613,5 bodů. Družstvo obsadilo 12té místo ze 14. 

účastníků, což bylo zklamáním. Zde jsme asi očekávali více od Davida, který celou sezonu 



předváděl výborné výkony (IWK Mnichov 2x 626,2 bodů) Chyběly mu „vysoké desetiny“ 

neboť dal jen 5 devítek, nejhorší 9,8 bodu, přesto je výsledek takový, jaký je. Petr umí také 

víc a Láďovi se nepodařilo navázat na výkony, kterými se na ME nominoval. 

 

Následovala soutěž v MIXU, kde se sešla neuvěřitelně silná evropská konkurence. Nikola 

Mazurová s Davidem Hrčkulákem, v disciplíně VzPu MIX team skončili na skvělém 5. - 8. 

místě. V kvalifikaci David s Nikolou předváděli skvělý a koncentrovaný výkon! Do 

vyřazovacích bojů postupovali z 5. místa, kdy na první reprezentanty z Ruska, ztratili pouhé 

0,4 bodu. 

Ve vyřazovací části byli nasazeni do velmi silné skupiny, kde vyřadili favorizované chorvaty 

(Pejčič, Gorša).  Mezi první dva postupové týmy chyběl Nikole s Davidem pouhý krůček. Ve 

skupině skončili na 3. místě za velmi silnými reprezentanty z Francie a vítězi z kvalifikace 

z Ruska (Maslenikov, Vdovina). 

Nikola s Davidem ukázali, že patří mezi naprosté evropské špičky a dokáží porážet mnoho 

olympijských medailistů. 
 

Celkově lze hodnotit vystoupení puškařů na letošním ME pozitivně. Naši střelci získali dvě 

medaile a dvě finálová umístění, což je oproti minulým letům určitým příslibem do 

budoucnosti. 

 

Poděkování patří všem osobním trenérům za přípravu závodníků, stejně jako pracovníkům 

střeleckého svazu za bezchybnou organizaci při zabezpečování ubytování, dopravy a spousty 

dalších věcí spojených s účastí na ME. 

 

 

                                                                                                 Jaromír Bureš      Milan Bakeš 

státní trenéři puškových disciplín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


