
GP Austria 17. – 19.6.2022 

V souladu s plánem mezinárodních akcí a na základě reprezentačního plánu disciplíny TRAP pro 
rok 2022, proběhl reprezentační výjezd na přípravný závod před ME – GP Austria – Leobersdorf. 

Reprezentační trenér a vedoucí výjezdu:  

- Petr Hrdlička 
 
Druhý trenér: 

- Radomír Zaoral          
  

Nominovaní sportovci: 

Muž: Kostelecký David  

Junioři: Šťastný Ondřej, Nantl Tomáš, Dorničák Petr  

Juniorky: Hrdličková Zina, Kučerová Lea, Matějková Martina 

Všichni výše jmenovaní sportovci byli na náklady ČSS z.s. 

Junioři startující na náklady Olympu – CS MV Brna: Buchal Lukáš, Hanák Jaromír a junior startující na 
náklady Dukly Hradce Králové – Kostelecký Jakub. 

Na soutěž jsme se dopravili služ. vozidlem ČSS z.s. – Peugeot a vozidlem Komety Brno – Toyota. 

Ubytování bylo zařízeno ve městě Baden – motel Baden se nachází zhruba 15 min. od střelnice.  

V roce 2018 na zdejší střelnici proběhlo ME, kde jsme získali 3. místo v mužích a juniorech. Tento 
mezinárodní závod byl směřován hlavně pro juniorské střelce k získávání zkušeností, neboť v roce 
2023 na této střelnici proběhne znovu ME v brokových disciplínách i s QP na OH 2024. Střelnice je 
osazena vrhačkami Laport a vypouštěcím zařízením Progetti. Střílelo se na EKO terče Laport.   

Počasí po celou dobu konání této soutěže bylo slunečné s vysokými teplotami, tudíž si sportovci 
mohli vyzkoušet podobné podmínky směrem k nastávajícímu ME, které proběhne na Kypru v druhé 
polovině srpna, kde se očekává teplota 35°+.  

Výsledky jednotlivých sportovců:  

Kostelecký David po prvním dnu odstoupil ze soutěže ze zdravotního důvodu.   

V juniorech si vedl dobře Ondra Šťastný s nástřelem 114 kde obsadil 3. místo. Na místě 5. se umístil 
Petr Dorničák s nástřelem 111, na 6. a 7. místě se umístili Lukáš Buchal a Jaromír Hanák se 
shodným nástřelem 110. Na 10. místě se umístil Kostelecký Jakub s nástřelem 106 a na 12. místě 
skončil Tomáš Nantl s nástřelem 104. Celkem zde startovalo 15 juniorů. 



V juniorkách se na 2. místě umístila Zina Hrdličková s nástřelem 107, a na 5. místě Martina Matějková 
s nástřelem 103, jako 8. skončila Lea Kučerová s nástřelem 98. V juniorkách startovalo 11 závodnic.  

Závod byl od pořadatele velice kvalitně připraven. Jak jsem již zmiňoval v úvodu, tuto soutěž, hlavně 
pro juniory a juniorky jsem vybral záměrně, aby si sportovci vyzkoušeli střelnici, kde bude avizované 
ME.  

Kompletní výsledky najdete na: www.multipullsoft.it  

                   

V Brně, dne 22.6.2022                           

      Petr Hrdlička 

        reprezentační trenér disciplíny TRAP 

     

 


