
Zpráva o MČR 2010 

(účast sportovců Středočeského kraje) 

 Ve dnech 20-21. 3. 2010 se sešli nominovaní sportovci na posledním závodě 
zimní sezóny 2009/2010 na MČR ze vzduchových zbraní pro rok 2010. Místem konání 
byla jako obvykle plzeňská střelnice. Sobota byla určena pro střelce z pistole a neděle 
pro střelce z pušky. Samotné závody byly jako obvykle bez valného zájmu veřejnosti a 
médii a také výkony jednotlivých účastníků včetně reprezentantů zřejmě odpovídaly 
současné výkonnosti sportovní střelby v české republice, tedy nic moc. Výjimkou je 
výkon Lenky Maruškové 490,7 český rekord a skvělý nástřel Vaška Hamana v pušce 
698,1. Jinak některé nástřely např. dorostenců a dorostenek třeba v pistoli vyvolávají 
spíše úsměv a připomínají okres přebory. Středočeští střelci měli letos šanci získat 
některou z medailí v individuálním závodu. V disciplíně VzPu 60 se nejlépe umístil J. 
Kolín nástřelem 569, kdy preferované klubové družstvo SSK Kolín obsadilo 5. místo. 
Středočeské krajské družstvo obsadilo 9 příčku. V juniorech osamocený Bořek bral až 
13 příčku za výkon 533 bodů. Juniorky reprezentovala jen Čichovská 345/8 místo. 
V kategorii ml. dorost se závod povedl Jakubovi Hrdličkovi, který nástřelem 363 získal 
stříbrnou medaili. V této kategorii startoval ještě Pospíšil Ondřej 340 a Vostrovský Karel 
326, dohromady by skončili druzí, ale krajské družstvo nebylo nahlášeno. Hezkým 
výkonem se blýskla nadějná Voborová Veronika 343/8 z SSK Kolín. Za zmínku stojí 
účast Karla Chmela v disciplíně RVzPi 2x30, který skončil šestý. 

 V nedělním závodě VzPU60 v kategorii muži byl nejlepší Václav Šmíd 576/21, 
družstvo středočeského kraje skončilo na devátém místě. Radost nám udělal junior 
Geiger, který osobním rekordem 577 poprvé okusil finále, nakonec však skončil až 
sedmý. Osamocená juniorka Jechová byla výkonem 379 až dvanáctá. Šanci na medaili 
měla letos Slavatová z Přezletic, ale slabší nástřel 378 stačil jen na páté místo. V 
kategorii do 16 ti let však startovaly dvě dívky Filounová 358, Mikšovská 351, obě se 
umístily ve spodní části své kategorie. V disciplíně VzPu 40 v kategorii do 16 ti let si 
nejlépe vedl Cipro z Přezletic 381/5, dobře zastřílel Demjan 377/8 preferované klubové 
družstvo z Přezletic na úkor středočeského obsadilo 4. příčku, středočeské družstvo“B“ 
ve složení Míka, Píša, Draboň skončilo až šesté. Smůlu měl letos Adam Řehoř, který 
díky novým pravidlům přišel o medaili a za nástřel 381 bral nepopulární čtvrté místo. 
Středočeské družstvo „B“ Navara, Schneider, Neřold naopak získalo třetí místo.  
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