
Mistrovství Evropy – Osijek 
 

Kategorie muži a ženy – puškové disciplíny. 
 

 Ve dnech od 21. 7. do 2. 8. 2013 se konalo Mistrovství Evropy v kulových zbraních. 

Střílely se disciplíny na 25, 50 a 300 metrů. Naše střelecká federace se účastnila soutěží 

pistolí a pušek na 25 a 50 metrů. Soutěží na 300 metrů jsme se nezúčastnili, protože již 

nemáme sportovce, kteří se těmto disciplínám pravidelně věnují.  

 Účast byla kvalitní, Evropa patří k výsledkově nejlepším kontinentům na celém světě. 

Kvalifikační místa na OH se nerozdělovala, ale i tak boj o medaile ukázal kvalitu sportovců a 

jejich schopnosti. 

 ČSS v puškových disciplínách obsadilo všechny kategorie: juniorky, juniory, muže a 

ženy. Hodnocení juniorských kategorií je v rukou asistentů pro juniorské kategorie a bude na 

webových stránkách ČSS. Já budu hodnotit účast našich seniorů.  

 

 

Nominovaní: 

 

 

 

 

muži 

jméno disciplína 

Jeřábek LM 60 

Šmol LM 60 

Čihák LM 60 

  

 Haman LM 3x40 

Šmol LM 3x40 

Hrčkulák LM 3x40 

 

ženy 

jméno disciplína 

Sýkorová SM 60 a 3x20 

Švecová - Valová SM 60 a 3x20 

Mazurová SM 60 a 3x20 

 

 Výše uvedené tabulky ukazují, že šance byla dána jak v jednotlivcích, tak v soutěži 

družstev. Již jako sportovec jsem byl rád, když byla možnost obsadit i týmy, protože to pro 

sportovce znamená další šanci na úspěch. Vzniká tím také zvláštní prostředí pro týmovou 

spolupráci, která pak pomáhá sportovcům v dalším růstu. Nikdy nezapomenu na své týmové 

kolegy, medaile z týmových soutěží, společné hecování, podporu před závodem, tvorbu 

taktiky atd. Možná jsem tak dostal od kolegů víc, než ze soutěže jednotlivců. Toto se tedy 

podařilo i při této soutěži. 

 Každá velká soutěž je velice sledovaná střeleckou veřejností. ME v Osijeku bylo pro 

naši reprezentaci druhým vrcholem letošního roku. Sportovci absolvovali celou řadu 

přípravných závodů, které pak rozhodovaly o jejich nominaci. V závěru nominačního data byl 

vybrán tým. 

 

 

 

Výsledky: 

 

 jméno výsledky pořadí tým 

  elim.  kvalif.   

 

 

 

LM 60 

Jeřábek 623,4 623,9 10  

10 Šmol 618,7 620,4 32 



  Čihák 619,5 614,0 57 

muži     

  

LM 3x40 

Haman 1147 50  

16 Šmol 1143 52 

Hrčkulák 1132 60 

 

 

 jméno výsledky pořadí tým 

   kvalif.   

 

 

 

 

SM 60 

 

Sýkorová 592 8  

5 

 
Mazurová 586 31 

Švecová 585 36 

ženy     

  

SM 3x20 

Mazurová 582 7  

1 
 

Sýkorová 580 13 

Švecová 575 26 

 

Komentář: 

 Budu-li hodnotit nejprve výsledky mužů, musím napsat zcela otevřeně, že tato 

kategorie se nachází ve velkých výkonnostních problémech. Ukazují to nejen výsledky 

letošního roku ze SP Mnichov a Granada, ale i z let předchozích. Výsledky, ale spíše umístění 

na ME, jsou slabé.  

 Jediným konkurenčním výsledkem je výborné desáté místo Tomáše Jeřábka. Zase se 

dokázal připravit a prosadit na požadovaný závod. Musím přiznat, že jsem jej letos obsazoval 

málo, že vidím v tomto směru moji osobní chybu v nominacích např. na SP v Granadě. Více 

jsem očekával v týmech LM 60, má slova o konkurenčních mužích v této disciplíně se však 

nepotvrdila. Týmové umístění je smutnou vzpomínkou na historické úspěchy v této disciplíně. 

Tomáš Čihák zaplatil nováčkovskou daň a v hlavním závodě tak nepředvedl výkon, který 

umí. Petr Šmol se zlepšoval, ale chyběla mu potřebná přesnost. Jeho druhý výkon (na celá 

čísla 596 – dnes již nedůležitá informace) lze vidět sice jako dříve výborný, ale dnes přinesl 

až 36 místo.  

 Nemohu však skrýt smutek z předposledního místa v disciplíně 3x40. Nemám ani 

slova útěchy pro své reprezentanty, kteří jsou sami smutní z dosahovaných výsledků. Výkony 

Petra Šmola a Vaška Hamana jsou v porovnání s konkurencí slabé. Jen díky velmi osobním 

vztahům s oběma střelci vím, že na přípravu nekašlou, že chtějí zlepšovat svoji střelbu a že 

stále sní o účasti na prestižních závodech. David Hrčkulák byl novým a mladým členem 

týmu, který se prosadil do nominace právě jako mladý, ale již výkonnostně lepší než ostatní, 

co se do nominace neprosadili. Zde je snad možné doufat, že zážitek z této soutěže mu 

pomůže v dalším růstu.  

 V soutěži žen jsem do týmu zařadil Nikolu Mazurovou, která je již schopna dosahovat 

konkurenčních výkonů. Celkově mám výborný pocit z celého týmu. Všechny tři holky 

pracovaly dohromady. Viděl jsem jejich společný smutek z nepovedeného ležáku a jednoho 

chybějícího bodu na medaili. Osmé místo a výborný výkon v podmínkách větru předvedla 

Adéla Sýkorová. 

 Hodně se očekávalo od našich žen na standard 3x20. Vše potvrdily, v soutěži družstev 

zvítězily!! Nikola se prosadila do finále, jak sama říkala, bylo to její první velké finále ve 

standardu v ženách. Nepodařil se jí začátek klečáku, ale pak se zlepšovala a stoják byl zase 

výborný. Ztráta z klečáku ji stála ještě lepší umístění, ale sedmé místo je nádherné. Adéla 

předvedla také kvalitní konkurenční výkon (pouze 2 body za finále), umístila se tak na 

třináctém místě. Adéla sice chtěla víc, ale výkon a hlavně umístění je solidní. Rád touto 

cestou gratuluji také Lucce, která podržela celý tým. Hned po závodě mi řekla, že to bylo 

těžké hlavně v poslední položce stojáku, která vše rozhodla. Byla to nádhera vidět na stupních 

vítězů náš tým a slyšet hymnu. Všem třem gratuluji, byl jsem moc rád, že to holkám vyšlo.  



 

Závěr: 

 Každý reprezentant ví, že vlastně jiné závody než ME, MS a OH nejsou „důležité“, že 

tyto závody rozhodují o další podpoře jednotlivců, ale také o podpoře střeleckého spotu jako 

celku. Jinými slovy „teď žijeme z mimořádných úspěchů předchozí generace našich střelců“. 

Žijeme-li tedy z úspěchů, které dosáhla generace střelců předchozích lze očekávat, že další 

generace bude právě tak podporovaná, jak bude střílet teď generace dnešní. Je to velice 

zavazující. Nelze žít na „dluh“ a čekat, že to nějak dopadne. Kéž je tento závod pro každého 

apelem, pro každého jednotlivce, který se nenominoval anebo na ME jel a uspěl či neuspěl. 

Nechť každý vidí ve svém úspěchu či neúspěchu školu, která jej motivuje k další, ještě tvrdší 

práci. Každý z reprezentačního týmu si musí provést analýzu celé sezóny a hledat osobní 

limity v přípravě, kterou musí změnit. Výjimkou nejsem ani já osobně. Věřte, že tak učiním 

také.     

 

 Děkuji realizačnímu týmu za účast a perfektní přípravu k ME, kanceláři reprezentace, 

osobním trenérům, a samozřejmě všem sportovcům. 

 

Za reprezentaci,  

 

Luboš Opelka, Ph.D. 

státní trenér puškových disciplín 

 

 


