
 
 

Zpráva o průběhu soutěže. 
 
 

11. Mistrovství Evropy MLAIC ve střelbě z předovek 2005. 
 Pforzheim-Německo 

 
 

Letošní vrcholný závod předovkářů Mistrovství evropy se konal  1.-7. srpna v německém 
Pforzheimu. Setkalo se zde 311 střelců ze 16 zemí Evropy. Mistrovství organizuje mezinárodní 
organizace předovkářů M.L.A.I.C. a střídá se každý sudý rok mistrovství světa s mistrovstvím 
zóny (Evropy a Pacifiku) v lichém roce. 
 
 Střílelo se na  střelnici s elektronickými terči, kterou máme dobře vyzkoušenou. 
Každoročně se zde koná na začátku července GP Pforzheimu s naší účastí. Vybavením patří  
střelnice k nejlepším v evropě a navíc byla s velkými náklady rekonstruována broková část, aby 
vyhovovala přísným nárokům na ochranu životního prostředí a nedocházelo k rozptylu olova do 
krajiny. 

V pondělí a úterý probíhala prezentace závodníků, přejímky zbraní, tréninky a od středy do 
pátku  se bojovalo o medaile na palebné čáře. Organizace byla perfektní a jediná výhrada by se 
mohla týkat programu počítače na vyhodnocování výsledků z elektronických terčů. Občas 
docházelo ke zdržení při zahajování směn a několikrát bylo nutno opravovat vyvěšené výsledky.  
 Česká výprava se 17 účastníky byla zatím největší v historii naší účasti. Byli v ní kapitán 
týmu  Jiří Korbel, Josef Forman, Miroslav Černý, Radoslav Myslík, David Folbrecht,  Ivan Kalina , 
Josef Těsnohlídek, Karel Štěpánek, Pavel Balák, Gustav Gráf, Antonín Křivák, Miroslav Malůš, 
Michal Zezula, Robert Pekárek, Jaroslav a Zdeněk Vošoustovi a František Kadavý, který kromě 
střelby působil také v Jury.  
 Po zkušenostech z minulých let zvolili mnozí členové české výpravy cestu důkladné 
přípravy na soutěžích v zahraničí a naplánovali si účast na několika závodech v Rakousku,  SRN a 
ve Francii. Dosažené výsledky a umístění potvrzovaly stabilní formu a dávaly naději na dobré 
umístění. Tréninkové výsledky  v pondělí i  úterý  jen upozorňovaly na nutnost maximálního 
soustředění. 
 Samotný závod začal ve středu disciplínou perkusní pistole. Nejlépe se umístil Ivan Kalina 
s 96 body  na 9. místě, Miroslav Černý 95/12, Josef Těsnohlídek 95/18, František Kadavý s 93/33, 
Josef Forman 92/34, David Folbrecht 92/35. Družstvo skončilo na 7. místě s 278 body. Tady se 
ukázala opět vyrovnanost evropské špičky.  96 bodů Ivana Kaliny bylo jen o bod za vítězným 
výkonem prvního Itala Leporeho a na měřené nejhorší ráně skončil devátý, když stejného výkonu 
dosáhlo 7 střelců.  V doutnákové pistoli se nejlépe z našich umístil Josef Těsnohlídek s 90 body v 
novém českém rekordu na 4.místě dále Ivan Kalina 86/10, Radoslav Myslík 86/13, František 
Kadavý 74/35.  

Druhý den ve čtvrtek čekalo  naše střelce celkem pět disciplín s lepšími vyhlídkami.  
Výborný výsledek dosáhl v disciplíně perkusní revolver-originál  Josef Těsnohlídek a s  95 body se 
umístil na 2.místě v jednotlivcích. Další  do družstva  Radoslav Myslík 92/13 a Ivan Kalina  92/15 

 



zabojovali což stačilo na stříbrné umístění pouze o bod za vítěznými Němci. Velmi pěkný výsledek 
v originálech dosáhl i Josef Forman 89/41. 
V křesadlové pistoli-originál se opět dařilo a Josef Těsnohlídek s  87 body byl stříbrný, ostatní v 
replikách do družstva Radoslav Myslík 92/7 a David Folbrecht 88/18 potom zajistili bronzovou 
medali za 3. místo s 279 body.  Doutnáková mušketa vyšla  Pavlu Balákovi 96/7 ve stoje a 96/5 
vkleče, když měl v obou případech vynikající soustřely, ale do desítky jich “spadlo” jen 6.  Brokaři  
potvrdili své výkony z přípravy a tréninku a Zdeněk Vošoust měl 20+19 zásahů a skončil na 15. 
místě. Jeho bratr Jaroslav 19+15 zásahů a skončil na 26. místě. Na 22. místě skončil Robert 
Pekárek, který měl smůlu v prvním kole s 13 zásahy. V druhém kole minul však jenom dvakrát a s 
23 zásahy vylepšil český rekord. 
  V pátek  se naši střelci představili ve třech disciplínách.  V perkusním revolveru-
replika  Ivan Kalina 93/21, Josef Forman 93/27, ale naprosto se nevedlo třetímu do družstva  
Josefu Těsmohlídkovi a s 87  body skončil  na 81. místě. Postihla jej neuvěřitelná smůla, když mu 
do mechanizmu zbraně spadla při nabíjení zápalka, která potom brzdila kohout. Výsledek družstva 
273 bodů stačil jen na 5.místo. V perkusní pušce-replika jsme letos postavili také družstvo a 
výsledky z přípravy ukazovaly na možnost dosáhnout dobrého umístění. Projevila se však menší 
zkuženost u střelců, kteří byli na mistrovství poprvé, výsledky nenaplnily očekávání a družstvo s 
281 body  skončilo  na 8. místě. V jednotlivcích byl Pavel Balák s 97 body na 7. místě, Miroslav 
Malůš 95/18,  Michal Zezula 94/32, Antonín Křivák 93/35, Gustav Gráf 93/38. Pavel Balák   v  
disciplíně křesadlová puška-originál na 100 m s výsledkem 80 skončil na 9. místě.   
 V sobotu uzavřely mistrovství ukázkové disciplíny, které se ucházejí o zařazení do 
oficiálního programu mistrovství. Přinesly nám zlatou radost a poprvé jsme si mohli poslechnout 
naši hymnu. V disciplíně doutnáková puška-replika dosáhl Pavel Balák vynikajícího výkonu 94  
bodů a zvítězil. V křesadlové pušce-replika 50 m  Pavel Balák 93/8 a Gustav Gráf 86/17. V 
perkusní pistoli na 15 ran byl nejlepší z našich Josef Těsnohlídek výkonem 141 bodů na 4. místě,  
Josef Forman 138/14, František Kadavý 138/20, Ivan Kalina 135/32, Radoslav Myslík 131/57 , 
David Folbrecht 130/66.   
  Naši střelci předvedli  velmi solidní výkony a výprava se ocitla v pořadí států podle 
získaných medailí na osmém místě, což je historicky nejlepší umístění. Podařilo se také vylepšit 
dva dva rekordy ČR a zisk jedné zlaté, tří stříbrných, jedné bronzové medaile a další umístění v 
první desítce jsou dobrou vizitkou. Josef Těsnohlídek je ziskem čtyř medailí (tři stříbrné a 
bronzová) stálice týmu a zlatá medaile Pavla Baláka nám přinesla dlouho očekávanou radost z 
poslechu hymny.   

 
Souhrnné  informace a výsledky lze nalézt na adrese /www.pforzheim2005.de/ 
 

 Příští rok se koná Mistrovství světa MLAIC ve francouzském Bordeaux a lze si jen přát, 
aby nezůstalo bez podobných úspěchů.  
 
 
23.8.2005       ing.Kadavý František 
 
 

http://www.pforzheim2005.de/


 


