
Mistrovství světa 2022 – Osijek, Chorvatsko, disciplína TRAP – závěrečné 
hodnocení 

 

V souladu s plánem mezinárodních akcí disciplíny TRAP pro rok 2022 se reprezentanti této disciplíny 
zúčastnili ve dnech 18. – 30.9.2022 Mistrovství světa v brokových disciplínách, které se konalo na 
střelnici Pampas v chorvatském Osijeku. 

 

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

Reprezentační trenér:  Petr Hrdlička                        

Trenér:                              Radomír Zaoral 

 

Sportovci: (hrazeni z prostředků ČSS, z.s.): 

Muži      Kostelecký David     

      Lipták Jiří     

                                               Vladimír Štěpán 

 

Junioři:      Šťastný Ondřej 

            Buchal Lukáš 

            Dorničák Petr 

 

 

Juniorky:     Hrdličková Zina 

             Kučerová Lea 

              Matějková Martina 

 

První skupina reprezentantů juniorů a juniorek odcestovala do místa konání v neděli 18. září 

služebními vozidly Škoda Rapid a Peugeot. Cesta probíhala bez problému přibližně sedm hodin. Po 

příjezdu ve večerních hodinách jsme se ubytovali v hotelu Zelenkrov a junioři v hotelu Osijek. 

 

Druhý den ráno se odjelo na střelnici na naplánovaný volný trénink, každý absolvoval tři položky. Měli 

jsme zajištěný stan jen pro naši výpravu, kde sportovci trávili čas během celého dne. Další den byl 

oficiální trénink před závodem. 

 

Byli jsme zde na soustředění před ME, kde se začínalo vše připravovat na nadcházející MS. Nyní je 

střelnice velice dobře připravena na tento šampionát. Vedení ISSF a ESC, sestavilo trochu nešťastně 

plán soutěží ME a MS které proběhly jen čtrnáct dnů od sebe.  

 



Na ME junioři ukončovali závod a do odjezdu na MS měli pouze třináct dnů. Bohužel do toho začala 

škola a tréninky nemohly probíhat plnohodnotně během celého dne.  

 

Závod začínala střílet děvčata už v ranních hodinách a to od 8:30 hod. Rána byla poměrně chladná, 

kolem 8°C a během dopoledne se teplota zvedla na 16°C. Startovalo zde 32 juniorek a 64 juniorů. 

Závod byl tradičně na dva dny 75 a 50 terčů + semifinále a finále. 

 

Do semifinále stačilo na postup 106/125, kde Martině Matějkové scházely pouhé dva terče a skončila 

s nástřelem 104/125 na místě 12. Zina Hrdličková s nástřelem 108 postupovala do semifinále ze 6. 

místa a na tomto místě i skončila. Lei Kučerové se nevydařila první položka a s nástřelem 99/125 

skončila na 21. místě. V juniorech na postup do semifinále stačilo 113/125. Ondra Šťastný nástřelem 

114/125 postoupil do semifinále z 5. místa, ale bohužel skončil na 7. místě. Petr Dorničák s nástřelem 

110/125 obsadil 18. místo. Naši trojici zavíral Lukáš Buchal s nástřelem 91/125 kde obsadil 59. místo. 

Lukášovi se v předposlední položce rozbila zbraň a tak položku dostřílel s vypůjčenou zbraní. Zbraň se 

nepodařilo opravit v čas na poslední položku, musela se odvézt asi 40 km do dílny na opravu. Lukáš si 

musel půjčit na poslední položku jinou zbraň, která mu přibližně vyhovovala, ale nebyla to jeho 

osobní zbraň a tím byl ovlivněn výsledek poslední položky, kde střelil pouze 11 terčů z 25.     

 

Následoval závod Mix teamů, jako první startovalo družstvo Ondra Šťastný a Zina Hrdličková a druhé 

družstvo Petr Dorničák a Martina Matějková. Prvnímu družstvu se po individuálním závodě nedařilo a 

skončilo na 16. místě s nástřelem 124/150 terčů. Lépe na tom bylo družstvo druhé, kterému scházel 

jeden terč od finále. Jejich nástřel 130/150 je umístil na 8 místo. Startovalo zde 23 Mix teamů. 

 

Poslední den byl zakončen soutěží teamů juniorů a juniorek. Klukům se nedařilo a skončili na 12. 

místě s nástřelem 193/225. Startovalo zde 16 teamů. Na finále stačilo 204/225 terčů. 

Děvčata po dramatickém průběhu závodu střelila 195/225 a tento výsledek je posunul do finále k boji 

s Italkami o zlatou medaili. Po finále děvčata získala stříbrnou medaili. Startovalo zde 7 teamů. Pro 

Juniory a juniorky tento šampionát skončil a po vyhlášení odjeli domů. V tento den, přijeli do dějiště 

šampionátu muži, zapůjčeným vozidlem komety Brno. 

 

Muži mohli trénovat pouze po jedné položce ve volném tréninku. Následoval další den oficiální 

trénink po třech položkách pro každého střelce. 

 

Pro muže a ženy se tento závod rozložil na tři dny a to 50, 50 a 25 terčů z důvodu velké účast střelců 

na tomto závodě. Startovalo zde 80 žen a 151 mužů. Na tomto šampionátu se udělovaly 4 QP – místa 

pro muže/ženy na OH v Paříži 2024. 

 

Našim mužům se od začátku soutěže nedařilo, konečné výsledky Jirka Lipták s Vladimírem Štěpánem 

s nástřelem 116/125 skončili na 49. a 54. místě. David Kostelecký s nástřelem 115/125 skončil na 

místě 63. Na postup do semifinále se rozstřelovalo 9 lidí s nástřelem 120/125, kde postoupili dva 

střelci. Nejvyšší nástřel byl 123/125. Další den následoval závod Mix teamů. Tento den byl pro nás 

volný, jelikož se neobsadila kategorie žen z důvodu nízkých nástřelů našich žen. Poslední den nás 

čekal závod teamů, kde startovalo družstvo Lipták Jirka, Kostelecký David a Vladimír Štěpán. Po 

napínavém boji v kvalifikaci naše družstvo střelilo celkem 216/225 terčů spolu s Angličany a Italy. Po 

rozstřelu KO jsme postoupili s Angličany do finále v boji o zlatou medaili. Finále se střílelo v pozdních 



hodinách, kde nám nepřálo počasí, jelikož se zatáhlo a terče byly špatně vidět. Dělalo se hodně chyb 

a to nás odsunulo na druhou příčku tedy stříbrnou medaili. Po pěti letech naši muži získali cenný kov 

z MS v družstvech.  

 

Toto Mistrovství světa bylo pro naše barvy úspěšné. Na tomto šampionátu jsme získali dvě stříbrné 

medaile a dvakrát jsme bojovali o finálovou účast v juniorech a juniorkách. 

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. 

Kompletní výsledkové listiny jsou k dispozici na stránkách ISSF a fotodokumentace s příspěvky na Fb 

stránce Czech Shooting News. 

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 10.10.2022            Petr Hrdlička  

        reprezentační trenér disciplíny Trap 

 

 


