
ZPRÁVA Z MISTROVSTVÍ EVROPY VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ 
 

2. - 8.3.2015 Arnhem, Nizozemí 

Disciplina: VzPu 40, 60                                                                                                 
Kategorie: juniorky, junioři 
 
 
     V rámci závěrečné přípravy nejprve všem juniorským účastníkům bylo vybráno závodní střelivo 
přímo pro jejich zbraně a to u akciové společnosti JSB Match Diabolo a.s. Bohumín. 
 
     Na posledním soustředění před ME jsme se zaměřili na možné technické nedostatky, ale 
neopomněli jsme nacvičovat také závod včetně finále a závěrečný trénink proběhl zábavnou formou. 
 

     Trénink juniorek v místě konání ME den před závodem probíhal velmi kvalitně, jen Lucka Brázdová 
měla menší problém s orientací polohy, ale v rámci tréninku a po něm při konzultaci se vše vyřešilo.  
U juniorů se při tréninku s většími problémy technického charakteru potýkal hlavně Petr Nymburský. 
Něco se podařilo vyřešit při tréninku a s drobnou úpravou pomohla i firma Walther.   
 
     4. března 2015 ve 14,00 hod. odstartoval kvalifikační závod juniorek: 
 
 Lucka Brázdová se od první položky pohybovala ve finálové osmičce, kde vydržela až do poslední 
rány. Ve výsledkové listině je sice psána jako druhá, ale do finále postupovala vlastně z děleného 
prvního místa, protože se kvalifikovala stejným výsledkem jako její soupeřka. Položky 104,0 – 103,8 – 
102,9 – 104,6 (415,3) jsou odrazem profesionálně odstříleného závodu bez většího zaváhání či 
kolísání. O dvě hodiny později Lucka soupeřila ve finále, kde měla problém s osvětlením terčů, 
protože kromě lapačů byla okolní stěna v úplné tmě. I přesto ze třinácti finálových ran byly pouze dvě 
nedaleké devítky a páté místo je vynikající i s ohledem na fakt, že Lucie nikdy obdobný závod 
neabsolvovala a má můj obdiv. 
 

 
 



 
 
Lucka Dudová měla položkou 102,2 průměrný vstup do závodu, ale na zvyšujících se položkách je 
znát, že ji začátek nedemotivoval a bojovala až do konce, o čemž svědčí další položky 103,4 – 104,4 a 
103,3. Konečný výsledek 413,3 však stačil pouze na 9. místo a Lucku tak od finále dělila bohužel 
pouhá desetinka bodu. Pokud ovšem přihlédneme ke zdravotním problémům, kterým Lucka čelila 
před ME, je její výkon obdivuhodný a rozhodně zaslouží velkou pochvalu. 
 
Nikola Foistová je na rozdíl od obou Lucií zkušenější závodnicí a bylo patrné, že se snažila střílet 
zodpovědně, avšak jejímu výkonu chyběla preciznost a větší přesnost. Jen několik dalekých devítek a 
nízké desítky ji připravily o finálové klání. Po položkách 103,0 – 102,7 – 103,0 – 102,3 skončila 
výsledkem 411,0 na 20. místě. Ovšem i Nikola zaslouží pochvalu, protože jak se říká - družstvo dělá 
ten třetí. Čímž se dostávám ke kategorii družstev. 
 
Družstvo juniorek ve složení Lucie Brázdová, Lucie Dudová a Nikola Foistová se po prvních 
odstřílených položkách usadilo na medailové pozici a od druhých položek už se neodlepilo ze zlaté 
příčky. Ziskem 1239,6 bodu se děvčata stala Mistryněmi Evropy. 
 

 
 
 
O den později, tedy 5. března odstartoval v 10,45 hod. závod juniorů: 
 
Petr Nymburský se po první položce 103,3 objevil ve finálové osmičce. Dalšími položkami 102,6 – 
101,8 – 102,8 – 103,5 – 101,5 se několikrát účasti ve finále přiblížil, ale poslední dvě rány Petra o 
finále připravily. Bylo patrné, že mu chyběla odvaha při práci na spoušti, což i sám potvrdil po 
odstříleném závodě.  Celkovým výsledkem 615,5 skončil na 15. místě. 
 
Aleš Entrichel je sice závodník s mnoha zahraničními zkušenostmi, ale tentokrát dostával sám sebe 
do časového tlaku. Pokud chtěl být výstřel přesný, potřeboval na ránu Aleš dvojnásobek času, 



bohužel zrychlit musel a přesnost se vytratila. Tento aspekt je znatelný i na rozdílných položkách 
104,2 – 99,7 – 104,8 – 102,0 – 102,3 – 100,1, což v součtu vychází 613,1 bodu.  Aleš i přes výbornou 
první a třetí položku skončil na 24. místě, tedy v polovině startovního pole. 
 
Vašek Kellnar stejně jako Aleš výborně začal, ale v dalším průběhu ho nepodržela “jeho“ poloha. I 
přes očividnou snahu a osobní konzultace nebyl schopný odvádět kvalitní práci. Po položkách 103,9- 
101,0 – 101,8 – 101,1 – 98,8 a 100,9 skončil v poslední desítce výsledkové listiny na 38. místě 
s výsledkem 607,4. 
 
Družstvo juniorů bylo po prvních odstřílených položkách na zlaté příčce. Bohužel se propadlo až na 7. 
místo z deseti. Kluci měli velký problém zvládat závod takticky. 
 

 
 

 
Videcký Jan        
asistent státního trenéra a trenér juniorské reprezentace 
 
V Mladé Boleslavi 11.3.2015 
 


