
 

 

 

Hodnocení Mistrovství Evropy Wroclaw 2922 

pistolové disciplíny 

 

Ve dnech 5. – 18.9.2022 se v polské Wroclawi konalo Mistrovství Evropy 2022 v kulových disciplínách. 

Na ME byli nominováni sportovci: 

Junioři: Martin Cunda, Michal Novotný, Petr Krajč 

Juniorky:  Anna Miřejovská, Kateřina Středová, Klára Ticháčková 

Muži : Jindřich Dubový, Martin Podhráský, Matěj Rampula, Martin Strnad, Tomáš Těhan , 

Antonín Tupý 

Ženy :  Anna Dědová, Alžběta Dědová, Veronika Schejbalová 

 

Jako první se na ME představili junioři v disciplíně SP 30+30. Velmi dobře střílel Michal Novotný, který 

po první polovině závodu (tj. v mířené) vedl s poslední položkou 100 b. a výkonem 289 b.  V druhé 

půlce závodu (na otočný terč), o které si myslím, že je jeho silnější disciplína, se také Michalovi velmi 

dařilo a do 50-té rány byl Michal stále ve vedení. Bohužel posledních 10 ran závodu Michal nezvládl 

a s položkou 78 b. skončil až na 15. místě,  což byla 

velká škoda. Dalším juniorem v této disciplíně byl 

Martin Cunda, který výkonem 560 b. skončil těsně 

před Michalem na 14. místě. Petr Krajč s výsledkem 

562 b. obsadil 11. místo. 

SP 30+30 juniorů je neolympijská disciplína 

a bohužel se družstva nestřílela, což je velká škoda, 

jelikož si myslím, že naši kluci mají na to, bojovat 

o medaile.  

 

 

 

  Junioři SP 30+30: Michal Novotný, Petr Krajč, Martin Cunda  



V kategorii juniorek se už začíná blýskat na lepší časy. Naše nejmladší juniorka Anička Miřejovská 

zvládla své první vystoupení na vrcholném závodě nad všechna očekávání. Svým  výkonem 280 b. 

v mířené a 290 b. na otočný terč snadno postoupila do semifinále. Zde se utkala s Maďarkou Jako, 

Ukrajinkou Shamanovou a Chorvatkou Spirejovou. Opět skvělou  střelbou na otočný terč postoupila 

do finálové čtyřky o boj o medaile. Anička bojovala do  poslední rány. Svým výkonem skončila na 

krásném, leč velmi nepopulárním čtvrtém místě.  

Musím však znovu připomenout, že výkon 15-ti leté Aničky Miřejovské byl skvělý a do budoucna s ní 

musíme počítat. Také další výkony našich juniorek byly velmi dobré a  v budoucnu se snad zúročí.  S 

výsledkem 566 b. Kateřina Středová obsadila 10. místo a Klára  

Ticháčková se s 553 b. umístila na 19. místě. 

                                 Anička Miřejovská s trenérem Martinem Tenkem před finále 

 

Jak jsem se již zmínil, potenciál našich juniorek je značný, a to také děvčata dokázala v soutěži  

družstev. Základní část holky vyhrály a šly bojovat o zlatou medaili s Ukrajinou. Tento souboj  

byl náročný, protože se střílelo 15 sérií. Naše holky to zvládly a vybojovaly pro pistolové  disciplíny 

první  medaili, a to rovnou tu nejcennější – zlatou ve výsledném skóre 16 : 14. 

 

 



                                      Zlaté družstvo juniorek: Klára Ticháčková, Anna Miřejovská, Kateřina Středová 

 

V dospělých kategoriích se nejdříve představili rychlopalníci. Nejlépe celý závod zvládl Martin Strnad, 

který se svým výkonem 584 b. dostal do osmičky nejlepších. Smůlu měl Martin  Podhráský, jenž s 581 

b. skončil na nepostupovém 9. místě. Matěj Rampula s 578 b. obsadil 13. místo a Tomáš Těhan s 568 

b. obsadil 24. pozici. Martin Strnad se probojoval ze semifinále do boje o medaile, ve kterém obsadil 

4. místo. Na tomto šampionátu se také přidělovaly QP pro Evropské hry. Každý stát mohl získat 

maximálně dva QP a to se oběma Martinům podařilo.  

Další závod SP 30+30 střílely ženy. Našim ženám se tolik nedařilo. Nejlepší Anna Dědová se  

s výkonem 577 b. umístila na 19. místě. Veronika Schejbalová s 572 b. byla 32. a Alžběta  

Dědová s 566 b. obsadila 42. místo. 

 

Další disciplínou, kde se naši sportovci představili, byla soutěž RP Mix. Zde startovali 

Martin Podhráský společně s Annou Dědovou a Matěj Rampula s Alžbětou Dědovou. Dvojice Alžběta 

a Matěj se probojovala až do souboje o zlatou medaili, kde soupeřili s ukrajinským týmem. Dvojice 

Anička a Martin se prostřílela do souboje o bronz, a to proti druhému ukrajinskému týmu. V obou 

soutěžích byli bohužel lepší ukrajinští střelci, a tedy Alžběta a Matěj získali stříbrnou medaili a Anička 

s Martinem tu bramborovou za 4. místo. 

 

 



Stříbrná dvojice Matěj Rampula a Alžběta Dědová 

 

Do závodu RP družstev nastoupil team ve složení Podhráský, Rampula, Těhan. Kluci postoupili jak do 

osmičlenné kvalifikace, tak mezi čtyři nejlepší do souboje o medaile. Ve finále se utkali s týmem 

z Ukrajiny o třetí místo. V tomto souboji již naši Ukrajině nedali šanci a hned od začátku si získali 

náskok, který udrželi až do konce a výhrou 17 : 13 si zaslouženě odnesli bronzové medaile.  

                                         Bronzoví rychlopalníci Matěj Rampula, Martin Podhráský a Tomáš Těhan 



Na tomto ME jsme obsazovali i neolympijské disciplíny. Nejúspěšnější byl Matěj Rampula se ziskem 

bronzové medaile v disciplíně  StP 3x20 výkonem 570 b.  

                                                                               S bronzovou medailí Matěj Rampula 

 

Další výsledky: 

VP 30 + 30 

Antonín Tupý  568 b. 18. místo 

Jindřich Dubový 566 b. 19. místo 

Tomáš Těhan  561 b. 25. místo 

 

Shrnutí celého ME: 

Chtěl bych vyzdvihnout výkon juniorky Aničky Miřejovské, která potvrdila, že se s ní do budoucna 

může počítat. Také výkon zkušeného Martina Strnada dokazuje, že věk je jen číslo .  

Rovněž v soutěži družstev v RP kluci dokázali, že se nebojí a také v RP Mix si byli holky i kluci 

vzájemnou oporou. 

Všem gratuluji. 

        

Martin Tenk  
Reprezentační trenér pro pistolové disciplíny     

     


