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Mistrovství Evropy 2022 – Larnaca, Kypr, disciplína TRAP – závěrečné 
hodnocení 

 

V souladu s plánem mezinárodních akcí disciplíny TRAP pro rok 2022 se reprezentanti této disciplíny 
zúčastnili ve dnech 22.8. – 4.9.2022 Mistrovství Evropy v brokových disciplínách, které se konalo na 
střelnici v kyperské Larnace. 

 

Vedoucí výjezdu: sportovní ředitel ČSS, z.s. Martin Havlík 

Reprezentační trenér:  Petr Hrdlička                        
Trenér:                              Radomír Zaoral 

 

Sportovci:  

Muži (hrazeni z prostředků ČSS, z.s.):  Kostelecký David     
      Lipták Jiří     
                                               Vaněk Pavel 

 

Sportovci hrazeni rezortem CS MV – RPO: Štěpán Vladimír 
                            Beccari Fabio 
 
 
Junioři:      Šťastný Ondřej 
            Buchal Lukáš 
            Dorničák Petr 
 
 
Juniorky:     Hrdličková Zina 

             Kučerová Lea 
              Matějková Martina 
 
   
První skupina mužů odcestovala brzy ráno na letiště do Vídně, odkud odlétali do místa konání ME. 
Odbavení zavazadel a zbraní bylo poměrně rychlé. Samotný přílet do Larnaky byl v 16:45 hod. 
místního času. Zde na nás čekal p. Havlík, který zde byl přítomen už od ranních hodin. Po vyzvednutí 
automobilu z autopůjčovny jsme odjeli společně do hotelu Golden Bay.  
 
Druhý den jsme ihned ráno odjeli na střelnici zabezpečit střelivo, naplánovat rozpis tréninků, a hlavně 
zajistit místo (prostor) na celý pobyt na střelnici pro seniorské a juniorské reprezentanty, tak aby měli 
veškeré zázemí, a především se mohli schovat před vysokými teplotami, které byly hlášeny na celé 
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následující dva týdny. To vše se v krátké době podařilo zorganizovat. Odpoledne skupina mužů 
absolvovala trénink. 
 
Druhý den po příjezdu byl naplánovaný neoficiální trénink, který jsme měli časově přesně 
rozplánovaný díky rezervaci z předchozího dne. 
 
Třetí den byl již naplánovaný oficiální trénink před závodem, jak bývá pravidlem po třech položkách 
pro každého sportovce.  

V pátek začal samotný závod. Startovalo zde celkem 95 mužů, 45 žen a z toho 20 teamů mužů, 8 
teamů žen. Kategorii Trap Mixed Team jsme neobsazovali. 

Střelnici známe velice dobře z předešlých soutěží a soustředění. Na pohled vypadá velice hezky a 
jednoduše, ale má i svá technická úskalí. Naštěstí jsme vše toto dokázali vyřešit. 

Jirka Lipták se nástřelem 123/125 v základní části závodu umístil na prvním místě. Perfektně zvládl 
semifinále i finále a stal se mistrem Evropy, tímto kromě samotného titulu získal i QP na OH do Paříže 
2024 a QP na Evropské hry 2023 do Wroclawi.  

Výsledky ostatních sportovců: Davida Kosteleckého na tomto šampionátu provázely zdravotní 
problémy a tím byl poznamenán i jeho výkon, kdy s výsledkem 115 se umístil na 41 místě.  

Pavel Vaněk se nástřelem 113 umístil na 53 místě. 

Vladimír Štěpán se nástřelem 119 umístil na 12. místě a Fabio Beccari s nástřelem 113 skončil na 54. 
místě, oba tito reprezentanti startovali jako RPO. 

Týmová soutěž mužů neskončila dle očekávání a tým ve složení: Jiří Lipták, David Kostelecký a Pavel 
Vaněk skončil na 7. místě. 

Juniorské kategorie přiletěly do místa konání ME, dne 28.8. v odpoledních hodinách z Vídně za 
doprovodu trenéra p. Zaorala.  

Následující den měli juniorští reprezentanti volný trénink, který byl taktéž předem naplánovaný a 
všichni odtrénovali po dvou položkách. Třetí den svého pobytu na ME čekal juniorské kategorie 
oficiální trénink před závodem.  

V juniorských kategoriích startovalo celkem 21 juniorek, 41 juniorů, 18 Mixed týmů, 3 týmy juniorek a 
9 teamů juniorů. 

Z kvalifikace závodu juniorek, postupovala Zina Hrdličková z 1. místa s výborným nástřelem 119/125, 
což je její nový osobní rekord a tímto nástřelem by se kvalifikovala i do finále žen. Zina po postupu ze 
semifinále skončila ve finálovém rozstřelu na konečném 4. místě, které pro ni bylo po vydařeném 
závodě zklamáním. Nicméně tímto nástřelem dokázala, že patří mezi evropskou špičku. 

Martina Matějková s nástřelem 109 zůstala jeden terč za postupem do semifinále. Martina obsadila 
konečné 9 místo. 

Lea Kučerová s nástřelem 102 obsadila 13. místo. Bohužel tento výsledek byl poznamenán 
nevydařenou první položkou. 
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O nejlepší nástřel našich juniorů se postaral Lukáš Buchal, který se slušným výsledkem 116 
probojoval do semifinále, kde obsadil konečné 7. místo.  

Jako další z juniorů se na 15. místě umístil Petr Dorničák s nástřelem 110. Třetí junior Ondřej Šťastný 
se umístil na 17. místě s nástřelem 109.  

Po individuálních soutěžích následovala další den soutěž Trap Mixed Team Junior. V tomto závodě 
dosáhli Zina Hrdličková a Ondřej Šťastný skvělého výsledku a po absolvovaní Golden Match se stali 
vicemistry Evropy. Druhá naše dvojice Martina Matějková a Lukáš Buchal skončili na 8. místě, kde 
jim scházel jeden terč od postupu do Bronze Medal Match. 

Poslední den juniorského závodu disciplíny Trap byla soutěž týmů. Naše juniorské reprezentantky 
suverénně ovládly kvalifikaci a postoupily do boje o zlatou medaili, kterou se jim po napínavém finále 
nad favorizovanými Italkami podařilo vyhrát. Družstvo reprezentantek ve složení: Zina Hrdličková, 
Martina Matějková a Lea Kučerová se stalo evropskými šampionkami. 

Taktéž juniorští reprezentanti ve složení: Lukáš Buchal, Petr Dorničák a Ondřej Šťastný postupovali 
do souboje o zlatou medaili z prvního místa, kde však nedokázali napodobit družstvo juniorek a po 
finále skončili na 2. místě, které je jistě velmi pěkným výsledkem. 

Toto mistrovství Evropy bylo pro naše barvy velmi vydařené. Na tomto šampionátu jsme získali dvě 
zlaté a dvě stříbrné medaile. Dále se podařilo v prvním možném závodě vybojovat QP na OH v Paříži 
2024 a dále účastnické místo na EUG 2023 (Evropské hry). 

Kompletní výsledkové listiny jsou k dispozici na stránkách ISSF a fotodokumentace s příspěvky na Fb 
stránce Czech Shooting News. 

Jsem rád, že všichni sportovci přistupovali k závodu zodpovědně v týmech vládla dobrá atmosféra, 
což ne vždy bývá pravidlem. Velmi dobře zde fungoval týmový duch, který je naprosto klíčovým 
faktorem úspěchu. 

Poděkování patří ČSS, z.s., kanceláři reprezentace, pomocnému trenérovi Radomíru Zaoralovi a 
ostatním trenérům, kteří se podíleli na přípravě svých svěřenců k této soutěži, dále sportovnímu 
řediteli ČSS, z.s. panu Martinu Havlíkovi za bezchybný chod na této soutěži. 

 

 

 

V Brně, dne 11.9.2022            Petr Hrdlička  
        reprezentační trenér disciplíny Trap 

 


