
Příprava pistolové reprezentace na letošní Mistrovství Evropy v kulových zbraních, které se 

konalo v ázerbájdžánském Baku, byla zahájena pro pistolové kulové disciplíny začátkem února 

2017. 

V celém tomto období se pořádalo několik domácích centrálních soustředění, řízených příprav 

a kontrolních závodů reprezentantů. Programem těchto akcí byla řízená sportovní příprava 

reprezentačním trenérem. Převážnou část náplně těchto soustředění byla střelecká příprava 

z kulových a vzduchových zbraní, zaměření bylo i na převážně individuální fyzickou přípravu 

jednotlivých reprezentačních skupin.  

Reprezentanti zařazení v resortech CS MV a CS A ČR absolvovali také kondiční a rehabilitační 

soustředění v horském prostředí.  

V období únor a březen proběhly kontrolní závody reprezentace v pistolových disciplínách ve 

víceúčelové hale v areálu A ČR Plzni Lobzích. Kontrolní závody sloužily k porovnání výkonnosti 

a jako kritéria pro start na MZ v rychlopalné pistoli. V druhé polovině měsíce března se již 

reprezentanti pistolových disciplín zúčastnili mezinárodního závodu v rychlopalné, libovolné, 

sportovní a vzduchové pistoli v polské Wroclawi.     

V měsíci dubnu byla účast pistolové reprezentace ve všech disciplínách na přípravném závodě 
v Berlíně a Suhlu. Dále následovaly domácí i zahraniční MZ, VC Osvobození (CZE – Plzeň), 
Světový Pohár v Mnichově a jednotlivá kola Kontrolních závodů reprezentace (Plzeň).  
     
 
Příprava sportovců probíhala většinou v resortech, kde jsou tito reprezentanti zařazeni. Jejich 
povinná účast byla na řízené přípravě pistolových disciplín, která byla naplánována především 
před jednotlivými šampionáty. Tato soustředění se konala většinou na střeleckém stadionu A 
ČR v Plzni. Bylo to v měsících únoru, březnu, dubnu, červnu a červenci. Průběh a náplň byla 
přizpůsobena v jednotlivých tréninkových blocích blížícím se závodům. Zaměření bylo 
především na kvalitní provedení tréninkových jednotek. Pro krátkou dobu jejich konání nebyla 
zajišťována regenerace ani rehabilitace. V převážné většině byla využita možnost kvalitní 
přípravy na střelištích s elektronickým terčovým zařízením.     
   
 
Konec června byl určen jako termín pro stanovení jmenovité nominace pro ME v Baku. Komise 
řízení reprezentace přijala můj návrh nominace na ME. Žádná speciální kritéria pro nominaci 
na ME nebyla stanovena. Sledoval jsem výkonnost všech reprezentantů včetně tréninkových 
partnerů a případných náhradníků, kteří se účastnili téměr všech přípravných kempů a 
střeleckých utkání. Skupina výkonnostně nejlepších střelců se zúčastňovala mezinárodních 
závodů doma i v zahraničí, světového poháru, kde se ti nejlepší prosazovali na předních 
místech, Jindřich Dubový postup do finále v LP, rovněž ostatní nominovaní reprezentanti 
dosahovali kvalitních výsledků – disciplína RP Podhráský, Strnad a mladíci Rampula a Skoumal. 
Nominace na ME se skládala z deseti závodníků (tři družstva – SP juniorky, RP – muži a junioři, 
SP – junioři, v disciplíně LP kategorie mužů startoval pouze jednotlivec). Součástí tohoto ME 
bylo také první kolo kvalifikace pro YOG, zde jsme měli po jednom zástupci ve vzduchové 
pistoli juniorek a juniorů.  



 
ME bylo ze strany ČSS po organizační a technické stránce velmi kvalitně zajištěno. Toto se 

nedá říci o pořadatelích tohoto mistrovství, takřka denně jsme se museli potýkat 

s organizačními problémy, ať se jednalo o dopravu, startovní listiny a další drobné záležitosti.  

Závody probíhaly v areálu, který byl vybudován pro EH v roce 2015. Všechna střeliště, která 

byla určena pro základní závody, byla složitější, především povětrnostní podmínky byly nejen 

naším problémem, se kterým se někteří naši reprezentanti nedokázali vyrovnat. Finálová 

hala byla naopak velice kvalitní, škoda ovšem, že coby přímí aktéři finálové části závodu jsme 

se do této podívali a bojovali pouze dvakrát, a to v juniorských kategoriích. 

Závody zahájil v kategorii mužů v libovolné pistoli Jindřich Dubový, který s výsledkem 542 

bodů zaostal za očekáváním a nedosáhl na finálovou účast, na kterou tentokrát stačilo 

pouhých 548, což je výsledek, kterého tento náš reprezentant v průběhu sezóny dosahoval 

na všech významných závodech. Ve stejný den proběhlo také první kolo kvalifikace na YOG 

2018, kde jsme měli našeho zástupce Pavla Schejbala. Náš mladý reprezentant v tomto 

závodě dosáhl výkonu 560 bodů, k postupu do finále a boji o kvalifikační místo mu chyběli tři 

body. V jeho možnostech je dosahovat výsledky, které se pohybují na hranici 570 bodů, což 

zajisté v budoucích závodech prokáže.  

V následujících dnech zasáhli do bojů na tomto mistrovství rychlopalníci, a to v obou 

kategoriích. Do této disciplíny jsem vkládal nejvíce nadějí na dobré umístění v obou 

kategoriích. Vystoupení našich mužů na tomto šampionátu bylo pro mě poněkud 

„rozpačité“. Přece jen naši muži jsou dvojnásobní mistři Evropy z minulých let, možná právě 

že z „minulých let“. Na pěkném 8. místě skončil dobrým výkonem 577 Martin Podhráský, 

kterému chyběli dva body do možnosti bojovat o finálovou účast. Výsledek Tomáše Těhana 

574 bodů a 14. místo je v kategorii solidních pro družstvo. Martin Strnad se na tomto závodě 

zdaleka nepotkal se střeleckou formou, s níž na šampionát odjížděl. Umístění družstva, které 

skončilo na 5. místě, je zajisté pro nás všechny, ať pro mne tak i pro reprezentanty v mužské 

kategorii zklamáním.  

Junioři v této disciplíně předvedli kvalitní, ale i nezdařené výkony. Opravdu výborně si vedl 

jak v závodě, ale především ve finále Matěj Rampula. Základní závod střílel velmi dobře a 

svým výkonem 574 bodů se kvalifikoval do finálové části z třetího místa. Ve finále, kde byly 

zajímavé momenty, dokázal projít přes rozstřely až do boje o titul. Jeho poslední série pět 

zásahů z pěti možných ho vynesla do popředí k zisku titulu Mistra Evropy. Lukáš Skoumal, 

který je mistrem Evropy z loňského roku, předvedl výkon z kategorie nepovedených, Antonín 

Tupý byl bohužel výkonnostně nejslabší z celého startovního pole. Družstvo bylo 

klasifikováno na posledním čtvrtém místě. Družstvo juniorů startovalo ve stejném složení 

také v disciplíně sportovní pistole, v tomto závodě byl opět nejlepší z našich reprezentantů 

Maťej Rampula, družstvo skončilo v druhé polovině.                  

Závody pokračovaly sportovní pistolí juniorek. Dařilo se Anně Dědové, která se slušným 

výkonem 573 bodů postoupila do finále z páté pozice, kde pěknou a přesvědčivou střelbou 

dosáhla na stříbrnou medaili. Pro další dvě naše členky týmu na tomto ME nebylo vystoupení 

na evropském šampionátu zcela nejlepší, což se projevilo i na úrovni dosažených výsledků. 



Veronika Nováková i Alžběta Dědová se potýkaly se zdravotními problémy. U Alžběty se toto 

projevilo také při kvalifikaci YOG 2018, kterou dostřelovala s bolestmi zad. 

Celkové vystoupení našich juniorských reprezentantů lze zhodnotit, že v této kategorii 

juniorů a juniorek byl zisk dvou medailových umístění opravdu velmi dobrý. Všichni účastníci 

juniorského týmu, který letos na ME v Baku startoval, jsou velmi mladí. Nasbírali řadu 

zkušeností, které jistě zúročí v další přípravě a závodech.    

Vystoupení našich reprezentantů kategorie mužů hodnotím spíše negativně, až na umístění 
Martina Podhráského. V této kategorii máme stále kvalitní reprezentanty a věřím, že po 
důkladném rozboru s jednotlivými reprezentanty, resortními a osobními trenéry najdeme 
cestu, která povede k opětovným výborným výsledkům a umístěním na nadcházejících 
závodech v budoucích sezonách. Všichni účastníci letošního ME v Baku určitě nasbírali řadu 
zkušeností, které jistě zúročí v další přípravě a závodech. 
 
Výkonnostní posun u některých reprezentantů oproti minulým letům je 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 pistolovými reprezentanty.   
Výsledky a umístění: 

Kategorie juniorky – sportovní pistole 

Anna Dědová 573 bodů 2. místo 

Veronika Nováková 552 bodů 25. místo 

Alžběta Dědová 541 bodů 33. místo 

Družstvo 6. místo, cekem 35 závodnic, 8 družstev. 

Alžběta Dědová 359 bodů – vzduchová pistole – kvalifikace YOG, 24. místo 

Kategorie junioři 

Rychlopalná pistole 

Matěj Rampula 574 bodů 1. místo 

Lukáš Skoumal 557 bodů 13. místo 

Antonín Tupý 540 bodů 15. místo 

Družstvo 4. místo, cekem 15 závodníků, 4 družstva. 

Sportovní pistole 

Matěj Rampula 572 bodů 10. místo 

Lukáš Skoumal 565 bodů 19. místo 

Antonín Tupý 566 bodů 18. místo 

Družstvo 5. místo, cekem 24 závodníků, 6 družstev. 



Pavel Schejbal 560 bodů – vzduchová pistole – kvalifikace YOG, 12. místo 

 

Kategorie muži 

Libovolná pistole 

Jindřich Dubový 542 bodů 16. místo. Celkem 45 závodníků. 

Rychlopalná pistole 

Martin Podhráský 577 bodů 8. místo 

Tomáš Těhan 574 bodů 14. místo 

Martin Strnad 566 bodů 25. místo  

Družstvo 5. místo, cekem 33 závodníků, 9 družstev 

 

Standartní pistole 

Tomáš Těhan 560 bodů 15 místo 

Jindřich Dubový 559 bodů 16. místo 

Josef Fiala 549 bodů 25. místo  

Družstvo 5. místo, cekem 31 závodníků, 7 družstev 

Velkorážní pistole 

Tomáš Těhan 571 bodů 15 místo 

Jindřich Dubový 567 bodů 17. místo 

Josef Fiala 574 bodů 11. místo  

Družstvo 4. místo, cekem 27 závodníků, 6 družstev 

 

 

Břetislav Putna 

reprezentační trenér pistolových disciplín  

 


