
Zhodnocení MČR mládeže pro rok 2010 

 

 

 Za nebývalého zájmu funkcionářů ČSS se uskutečnilo MČR mládeže ze 
vzduchových zbraní pro rok 2010 v tenisové hale Kluk u Poděbrad v termínu 2-3. 4. 
2010. Řada sportovců využila možnosti přejímky zbraní již pátek a rovněž možnosti 
vyzkoušet střelbu v hale při dvoudenní VC Středočeského kraje. 

Dobře připravená hala přivítala celkem 147 děti do 14 ti let, kteří změřili své síly 
v disciplíně vzduchová puška 30 ran vleže v kategorii do 12 a do 14 let. Početné 
zastoupení měl i náš Středočeský kraj, Brandýs 11 střelců, SSK Kolín 3, Poděbrady 2, 
Rohozec 2, Příbram 2, DDM Kolín 5, Benešov 2, celkem 27 střelců, kde jsme očekávali i 
zisk nějaké medaile. Na rozdíl od MČR dospělých se podařilo vytvořit 3 družstva do 14 ti 
let a tři do 12 ti let. V té nejstarší kategorii měli šanci na medaili Kraus, Vaníček, Hájek, u 
mladších jednoznačně Chmel, Nepejchal, Šilhová, kde všichni jmenovaní již umí 
nastřílet 300 bodů. Již před samotným závodem bylo jasné, že jen výkony na hranici 
osobního rekordu budou stačit na medaili. V kategorii do 12 ti let však zvítězil výkonem 
300 bodů a vytvořili nový rekord ČR Milan Hospr ze Žilova, která vloni ani nestartoval, 
druhý Liška Vojtěch z Brna 300, který měl vloni 264, třetí místo Bradtlík ze Žilova 299. 
Na čtvrtém místě můj svěřenec Filip Nepejchal 297 sedmý Petr Chmel 296. Ve stejné 
kategorii dívek, kterých bylo jen 18 se situace téměř opakovala jako u chlapců, 
Brabcová z Manušic 300, Hečsková z oddílu Horní Cerekev 300, Divíšková ze Solnice 
299. Všechny tyto dívky jsme letos na závodech potkávali a snad jiné výkony ani neumí. 
Škoda trošku slabšího nástřelu Alenky Šilhové 290, která má ještě spoustu závodů před 
sebou. Středočeské družstvo Chmel, Nepejchal, Šilhová skončilo na 6 místě o dva body 
za klubovým družstvem ASK Brandýs. 

Ve starší kategorii chlapci se přesně opakovala situace z roku 2009, kdy na titul 
stačilo „jen“ 299 a kdy vyhrál náš David Hnida. Této hranice dosáhlo letos 5 střelců, ale 
z vítězství se radoval nadějný Aleš Poláček, který vloni vyhrál do 12 ti let, druhý Kováč 
z Brna a třetí Bekr ze Sokolova zopakovali své umístění z loňska. Smůlu měl Richard 
Kraus z Brandýsa vloni třetí na MČR, letos o bod více, ale méně centrových desítek jej 
zařadilo na 4. příčku, šanci na titul má ještě příští rok. Obdobně je na tom David 
Vaníček, který za výkon 298 byl šestý (nejvíce centrových desítek), zabojoval kolínský 
Tomáš Záliger, který s novou zbraní napálil 298, což by vloni stačilo na druhé místo. 
Družstvo Středočeského kraje Vaníček, Kraus, Hájek skončilo třetí, čtyři body za čs 
rekordem. Ve stejné kategorii dívky vyhrála podle očekávání tak jako každý rok Dudová 
Lucie z Brna na výkon 300 bodů, druhá loňská vítězka do 12 ti let Mazurová Klára 
z Doudleb 299, třetí Matějková Horní Cerekev 299. 



Na základě těchto výkonů, účasti ve Středočeském poháru a účasti ve finále 
Středočeském poháru ze vzduchových zbraní navrhne trenérská komise přerozdělení 
zbraní, které jsou v majetku ČSS Středočeského krajského sdružení podle dosud 
schválené směrnice. 
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