
Hodnocení HME – Maribor Slovinsko 2017 
Příprava pistolářů na letošní Mistrovství Evropy ze vzduchových zbraní ve slovinském 
Mariboru byla zahájena začátkem listopadu. Proběhlo několik sledovaných závodů, na 
základě, kterých byli nominováni závodníci na lednové kvalifikační závody GP Plzeň. Skupina 
výkonnostně nejlepších střelců se zúčastnila mezinárodních závodů IWK v Mnichově, kde 
Denisa Bezděčná vyhrála v kategorii juniorek a Jindřich Dubový v kategorii mužů. Rovněž 
ostatní členové výpravy dosáhli kvalitních výsledků. Následně byla uzavřena nominace na 
HME sestávající z deseti závodníků (tři družstva – ženy, junioři, juniorky; v kategorii mužů 
startoval pouze jednotlivec). V závěrečné přípravě proběhla dvě soustředění a kontrolní 
závody. Součástí přípravy byla rovněž nová disciplína mix. 
HME bylo po organizační a technické stránce velmi kvalitně zajištěno. Závody probíhaly na 
dvou střelnicích, jedna byla určena pro základní závody, druhá pro finále. Rovněž ubytování a 
cesta byly bez problémů. 
Závody zahájily juniorské kategorie. Velmi dobře se dařilo Denise Bezděčné, která 
s výborným výkonem 385 bodů postoupila do finále z první pozice, kde pěknou střelbou 
dosáhla na bronzovou medaili. Její výkon rovněž výrazně přispěl k zisku bronzové medaile 
družstva. 
Pro juniory bylo toto HME prvním vystoupením na evropském šampionátu, což se projevilo i 
na úrovni dosažených výsledků. Nicméně se bude jistě jednat o cenné získané zkušenosti. 
V kategorii mužů startoval pouze Jindřich Dubový, který s výsledkem 573 zaostal za 
očekáváním a nedosáhl na finálovou účast, na kterou tentokrát stačilo 578, což je výsledek, 
kterého tento reprezentant v průběhu sezóny dosahoval. 
Výsledky dosažené družstvem žen byly slabší a nestačily ani na kvalitní umístění družstva. 
Všichni účastníci desetičlenného týmu, který letos na HME v Mariboru startoval, jsou mladí (i 
v seniorských kategoriích startovali závodníci přecházející z juniorských kategorií). Nasbírali 
řadu zkušeností, které jistě zúročí v další přípravě a závodech (junioři na MS v Suhlu a senioři 
na ME v Gabale). 
U některých reprezentantů je vidět výkonnostní posun oproti minulým letům. Je to nejen 
díky kvalitní přípravě, kterou nám ČSS umožňuje, ale také díky práci reprezentantů, všech 
spolupracovníků a některých osobních trenérů. Všem těmto mým kolegům bych chtěl 
poděkovat za pomoc při všech akcích a za práci s jednotlivými pistolovými reprezentanty.   
Výsledky a umístění: 
Kategorie juniorky 
Denisa Bezděčná 385 bodů 3. místo 
Anna Dědová 373 bodů 11. místo 
Alžběta Dědová 358 bodů 52. místo 
Družstvo 3. místo, cekem 64 závodnic, 17 družstev. 



Kategorie junioři 
Jan Vildomec 558 bodů 40. místo 
Kryštof Krsek 557 bodů 43. místo 
Antonín Tupý 550 bodů 46. místo 
Družstvo 12. místo, cekem 55 závodníků, 14 družstev. 
Závod MIX 
Anna Dědová a Jan Vildomec.  
Jejich bodový zisk 464 z 500 možných. Umístění tohoto týmu 11. místo. Celkem 19 týmů. 
 
Kategorie muži 
Jindřich Dubový 573 bodů 28. místo. Celkem 68 závodníků. 
Kategorie ženy 
Silvie Získalová 374 bodů 31. místo 
Tereza Přibáňová 371 bodů 47. místo 
Markéta Krykorková 370 bodů 48. místo 
Družstvo 9. místo, cekem 65 závodnic, 12 družstev. 
Závod MIX 
Silvie Získalová a Jindřich Dubový.  
Jejich bodový zisk 462 z 500 možných. Umístění tohoto týmu 26. místo. Celkem 26 týmů. 
 
Břetislav Putna 
reprezentační trenér pistolových disciplín  


