
Vyjádření reprezentacního trenéra disciplíny Trap Petra Hrdličky 

k diskvalifikaci Davida Kosteleckého a juniora Vladimíra Štěpána  

na ME ve Slovinském Mariboru 2015 

 Jsem velmi zarmoucen tím, kam se ubírá diskuse o diskvalifikaci našich 

sportovců. Kdekterý laik dnes zasvěceně povídá o tom, že jsme si ten brok do 

náboje přidali sami, abychom měli lepší nástřel. Nemůžu nechat tuto věc spát, 

a proto píši své vyjádření. 

 Kontroly zbraní, střelecké výstroje, či střeliva jsou zcela běžné 

na soutěžích pořádaných pod záštitou ISSF, jako jsou Světové poháry, 

Mistrovství Evropy, či světa, Evropské a Olympijské hry. Již v průběhu 

oficiálního tréninku probíhá technická přejímka zbraní a střelecké výstroje.  

 Vlastní kontrola střeliva se provádí v průběhu soutěže u náhodně 

vylosovaných závodníků. Během střelecké položky člen Jury odebere 

vybranému závodníku z každé kapsy po jednom náboji ke kontrole. Náboje vloží 

do obálky se jménem, tu následně zalepí a odnese ke kontrole. Technická Jury, 

složená ze dvou členů Jury a pomocníka, následně rozřízne náboj a připraví ho 

k vážení. Náplň broků se vysype do kalíšku na váze, která je předem 

zkalibrovaná. Zjištěná hodnota je zapsána do protokolu. Broková náplň smí mít 

24g, s tolerancí +0,5g, tedy maximálně 24,5g. Podotýkám, že u této prvotní 

kontroly střeliva není přítomen žádný zástupce sportovce (trenér, vedoucí 

týmu), či jiný nezávislý kontrolní orgán. 

  Ptám se tedy, nemohlo se se střelivem manipulovat, ať už cíleně, 

či omylem? Je zde spousta náhod.  

 Mnoho nejasností by se odstranilo, kdyby obálku se střelivem mohl 

označit podpisem sportovec, či jeho trenér. Jak je možné následně provádět 

kontrolu bez přítomnosti sportovce, či jeho zástupce? Předešlo by se tak všem 

podezřením na manipulaci se střelivem.  

 Víme, že pravidla ISSF mají mezery a nedostatky, ostatně tak jako každá 

norma, kterou většinou vytvářejí úředníci kdesi od stolu. Až v jejím průběhu 

se zjistí mnoho nedostatků a problémů. Kdyby byla pravidla pro kontrolu 

střeliva nastavena podobně, jako je norma o dopingové kontrole, kde jsou 

nastavena přísná a jasná pravidla, kde nelze vzorek zaměnit, nemuseli bychom 



dnes řešit nejasnosti a zabývat se různými dohady. Neboť v danou chvíli 

pravidla umožňují vznik situací, kdy střelivo není pod dohledem, kdy je možné 

vzorky zaměnit, či do nich dodat o několik broků více. Ať už omylem, nebo 

cíleně. 

 Má snad někdo zájem poškodit sportovce, který letos vyhrál dva světové 

poháry za s sebou a získal kvalifikační místo pro OH?  Přičemž na všech těchto 

soutěžích proběhla kontrola téhož střeliva a bez problému. Má snad někdo 

zájem poškodit výrobce střeliva? Kam se podělo heslo fair – play, jehož je 

zrovna David Kostelecký zářným příkladem?  

 Vyřazením našich střelců utrpěla prestiž a dobré jméno nejen těchto 

sportovců, ale všech možná všech slušných střelců z České republiky. S největší 

pravděpodobností jsme přišli minimálně o jednu medaili, v soutěži družstev 

mužů. U Davida Kosteleckého, i u Vladimíra Štěpána možná i o medaili 

individuální. Byli na tuto soutěž velice dobře připravení a jejich šance na čelná 

umístění byla velká. Vzniklá situace se zajisté negativně odrazí v mnoha dalších 

aspektech střeleckého sportu. 

 Na této soutěži byli vyřazeni celkem čtyři sportovci a střílející se třemi 

různými značkami střeliva, je to pouhá náhoda?  Za měsíc začíná Mistrovství 

světa v italském Lonatu, bude se tam dít to stejné divadlo pod taktovkou ISSF? 

 Kde se tedy stala chyba? Každý výrobce má snahu vyrobit co nejlepší 

střelivo a ne své nejlepší sportovce poškodit.  Ani v našem zájmu není podvádět 

a spoléhat se, že nás nikdo nechytne. Respektujeme pravidla a hru fair-play, 

chceme vyhrávat spravedlivě.  

 Dal jsem se na tento sport s tím, že ho mám rád a baví mě. Měl jsem to 

štěstí zažít stejný pocit jako David Kostelecký, vyhrát Olympijské hry. Ještě 

nikdy jsem se však nesetkal s tím, že by vám někdo tolik záviděl, či chtěl takto 

ublížit. 

 

V Brně dne 3.8.2015                         PhDr. Petr Hrdlička 

              Reprezentační trenér disciplíny Trap 

             CZECH SHOOTING TEAM 
 


