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XVIII WORLD SHOOT HANDGUN 2017

Za pořadatele Mistrovství světa IPSC Handgun 2017 byla vybrána Francie.
V Chatearox byla vybudována krásná střelnice o rozloze cca 200 hektarů s kompletním
zázemím a dostatečným komfortem jak pro střelce, tak pro návštěvníky.
Světového šampionátu se zůčastnilo rekordních 1500 střelců z 82 zemí.
Divizi Standard ovládl aktuálně nejlepší střelec IPSC - Eric Grauffel (FRA), v divizi Open potvrdil roli favorita Jorge Ballesteros (SPA).
Nejobsazenější divizi Production vyhrál američan Ben Stoeger, v divizi Classic zvítězil
E.P.Frangoulis (USA) a v divizi Revolver zvítězil Michael William (USA).
Česká republika získala bronzové medaile v soutěži Týmů v divizi Production.
Vítězství slaví i naši východní sousedé, Jan Pálka si z Francie odváží zlatou medaili v kategorii Production Senior.
V hodnocení národu suvereně zvítězilo USA se ziskem 26 medailí. Na druhém místě skončilo Rusko se 13 medailemi a na třetím místě skončila Itálie.
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XVIII WORLD SHOOT HANDGUN 2017

Division OPEN
1. Jorge Ballesteros (SPA)
2. J.J.Racaza (USA)
3. Emile Obriot (FRA)

Category OPEN SENIOR
1. Frank Witters (BEL)
2. Jose Zanon Blasco (ESP)

JORGE BALLESTEROS

3. Daniele Barbizzi (ITA)
Category OPEN SUPER SENIOR
1. Thierry Obriot (FRA)
2. Wat Srijinta-Angkul (THA)
3. Phillipe Gibert (FRA)
Category OPEN LADY
1. Karla Blowers (AUS)
2. Jessica Duff (USA)
3. Kaci Lynn Cochran (USA)

THIERRY OBRIOT
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XVIII WORLD SHOOT HANDGUN 2017

Division CLASSIC
1. Elias Paul Frangoulis (USA)
2. Jeufro Emil Lejano (PHI)
3. Jethro Dionisio (PHI)

Category CLASSIC SENIOR
1. Edoardo Buticchi (ITA)
2. Narongsak Kaewmuangpet (THA)
3. Guido Ciccarelli (ITA)

ELIAS FRANGOULIS

Category CLASSIC SUPER SENIOR
1. Joel Gerard (FRA)
2. Randy Fisher (CAN)
3. Gert Erling Hansen (DEN)
Category CLASSIC LADY
1. Julie Golob (USA)
2. Jelena Savkovic (SER)
3. Grace Tamayo (PHI)
EDOARDO BUTICCHI
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XVIII WORLD SHOOT HANDGUN 2017

Division PRODUCTION
1. Benjamin Stoeger (USA)
2. Pavel Torgashov (RUS)
3. Eduardo de Cobos (SPA)

Category PRODUCTION SENIOR
1. Jan Palka (SVK)
2. Frank Garcia (USA)

BEN STOEGER

3. Angus Hobdell (USA)
Category PRODUCTION SUPER SENIOR
1. Heribert Bettermann (GER)
2. Rob Hopper (RSA)
3. Max Wiegand (GER)
Category PRODUCTION LADY
1. Maria Gushchina (RUS)
2. Violetta Boehm (ITA)
3. Randi Rogers (USA)

MARIA GUSHCHINA
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XVIII WORLD SHOOT HANDGUN 2017

Division STANDARD
1. Eric Grauffel (FRA)
2. Robert Vogel (USA)
3. Nils Jonasson (USA)

Category STANDARD SENIOR
1. Emanuel Bragg (USA)
2. Reinhard Handl (AUT)

ERIC GRAUFFEL

3. Adriano Santarcangelo (ITA)
Category STANDARD SUPER SENIOR
1. Esterino Magli (ITA)
2. Lucimar Domingues Oliveira (BRA)
3. Israelito Pible (PHI)
Category STANDARD LADY
1. Christine Burkhalter (SUI)
2. Ashley Nicole Rheuark (USA)
3. Hilde Nakling (NOR)

ESTERINO MAGLI
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XVIII WORLD SHOOT HANDGUN 2017

Division REVOLVER
1. Michael William Poggie (USA)
2. Gerald Reiter (AUT)
3. Joshua Lentz USA)

Category REVOLVER SENIOR
1. Moacir de Azevedo (BRA)
2. Markus Schneider (GER)
3. Olof Lindskog (SWE)
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Ján Pálka (SVK)

Věk

52let

klub

ŠKP Žilina

divize

Production

Gratulujeme k zisku titulu mistra světa.
Jak moc těžké bylo pro tebe získat prvenství na světovém šampionátu?
Tento rok som sa zúčastnil na dvoch významných majstrovstiev sveta IPSC. Ako vôbec
prvé majstrovstvá sveta v puške sa konali v Moskve začiatkom júna, takže tréning s
pištoľou do tejto doby nebol možný. Samotné parkúry s tribúnami do súčasnej doby a
myslím si ani v ďalekej budúcnosti nebudú prekonané. Súťaž bola pripravená veľkolepo
na úrovni olympiády. Bol som naozaj blízko k titulu majstra sveta ale aj druhé miesto bolo
pre mňa veľkým úspechom. Vzhľadom na relatívne krátku dobu, ktorú sa venujem
streľbe z pušky cca 4-5 rokov a množstva streliva v príprave tento rok cca 5000.-ks by
bolo asi nespravodlivé získať zlato. Takže po návrate z Moskvy som asi mesiac nemal
chuť strieľať ani z pištole a začal som prípravu na majstrovstvá sveta účasťou na Geco
Open v Debrecéne a Czechoslovakia Open v Čachticiach. Čas sa naozaj krátil tak som
začal s poctivým každodenným systematickým tréningom. Odviezť deti do škôlky a postaviť parkúr. Intenzívna príprava trvala tri týždne, kde som vystrelil asi 3 tisíc nábojov kalibru 22 a asi 2,5 tis. 9 luger. A takto skromne pripravený som sa vybral na 18 majstrovstvá
sveta v pištoli. Svojím výkonom som sa dostal do týmu Production kde sme strieľali spolu
s Rusmi, Švédmi a Filipíncami. Pred nami boli Španieli, Taliani a Fíni a za nami Česi a
Američania, takže asi absolútna strelecká špička v divízii Production. Tu som mohol sledovať výbušnosť a pohyb Torgasova, ladnosť a ľahkosť Gušiny a mnohých ďalších výborných strelcov a pochopil som,
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Jednoducho profesionáli, ktorí trénujú takmer denne a zvládli techniku streľby do detailov s ročným prídelom minimálne 100 tis. nábojov sú už úplne niekde inde.
No a teraz ako sa medzi nich zaradiť a nebyť frustovaný zo svojich výsledkov, čo nebolo
pre mňa jednoduché. Jednoducho ísť cestou naháňať sa s niekým, kto je presnejší,
rýchlejší by nebolo efektívne a výsledkom by bolo skončiť niekde v hlboko v poli cca
500 súťažiacich. Ale v každom z nás je veľká súťaživosť, takže nie vždy sa mi darilo sa
držať na uzde a hneď boli veľké bodové straty.
Musel som svoje dlhoročné skúsenosti a do detailov ladenú techniku streľby úročiť už len
úplným odosobnením sa na parkúroch. Udržať techniku a pohyb na relatívne najvyššom
bode kvality. Úplne sa mi potvrdilo to, čo učím na streleckých kurzoch, že ak zvládneš
techniku streľby na 100 percent je to len 50 percent z výsledku, zvyšných 50 percent je
zvládnutie psychiky.
A samozrejme aj to povestné šťastíčko musí byť naklonené. Najhoršie sa mi strieľalo v
sobotu poobede, kedy som vedel, že by som sa mohol umiestniť na medaijlovom mieste. V kategórii senior bolo takmer 90 súťažiacich. Výborní boli Švédi, Taliani ale hlavne
Američania ako povestný Hobdel či Garcia. To mi zväzovalo nohy a len to nepokaziť.
Keď som po poslednom výstrele vybil a odložil zbraň,
bol som rád, že je to za mnou a ako to skončilo som nevedel, až keď mi večer začali
chodiť SMS s gratuláciami, ale to skutočné prišlo až na pódiu pri odovzdávaní cien. Držať
Slovenskú vlajku nad dvomi Americkými bolo také zvláštne, čo sa často nestáva je to
predsa kolíska IPSC.
Jaká byla obtížnost střeleckých situací?
V nedeľu pred zahájením som si išiel pozrieť parkúry a zdali sa mi jednoduché a nenáročné. Tie čo boli v Portugalsku na Európe vyzerali oveľa ťažšie. No ale po pár strelených
parkúroch som svoj názor musel zmeniť a po celkovom dostrieľaní som musel konštatovať, že tieto majstrovstvá sveta v pištoli boli naozaj náročné.
Rýchle rôzne zariadenia, polené a malé terče na veľké vzdialenosti cca 50 metrov, náročné výklony do strán, nízke okná a pod. a hlavne tá rýchlosť akou sa to strieľalo.
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Nová střelnice ve Francii vypadala na prezentacích velkolepě. Jak na tebe zapůsobila?
Tak ako Rusi v Moskve tak aj Francúzi vybudovali za rok skutočne reprezentatívne strelecké štadióny, ktoré im môžme len závidieť. Parkúry boli priestranné tak 20-30 metrov
široké a od 30 do 50 metrov hlboké s vysokými valmi a drevenými prístreškami pre strelcov a rozhodcov. Keby som nebol na strelnici v Moskve, ktorá je absolútnou špičkou,
bola by to asi najlepšia strelnica akú som mal možnosť vidieť a strieľať na nej. Asi najbližšie je potom strelnica v Belehrade.
Jak dlouho střílíš?
S praktickou streľbou som začal relatívne dosť pozde asi pred 20-timi rokmi a to u Emila
Rétiho v Rimavskej Sobote na športovom combate s jeho vlastnými pravidlami so služobnou pištoľou vz. 82 Makarov. Celkom sa mi darilo a bola to v tej dobe aj moja odbornosť
ako vojenského policajta.
Kde a kdy jsi poprvé objevil IPSC ?
Niekedy okolo roku 2000 som sa rozhodol skúsiť aj IPSC, tak sme partia nadšencov vycestovali k bratom Čechom, kde tieto súťaže už dlhodobo prebiehali. Bolo to v Českom
Krumlove a v Tábore.
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Jakou pistolí střílíš?
Ako som spomínal začínal som s pištoľou vz. 82 Makarov, potom PS Arow, ktorá bola naozaj vynikajúca len málo vydržala cca 5-7 tis nábojov. Následne som dosť dlho strieľal s
Glockom 34, kým firma Grand power na čele s Jaroslavom Kuracinom nezačala vyrábať
pištoľ K100, čo je asi posledných cca 10 rokov. Titul Majstra sveta som získal s pištoľou
GP X-calibur.
Co by jsi poradil začínajícím střelcům?
IPSC šport je komplexne veľmi náročný šport nie len na financie a čas ale hlavne na
techniku a psychiku. Kto sa rozhodne pre toto odvetvie športu musí si uvedomiť, prečo to
chce a čo od toho očakáva.
Samotnou podstatou vzniku tohto športu nebol šport ako taký, ale efektívna manipulácia
a ovládanie strelných automatických zbraní, buď pre boj alebo obranu. To tu v pozadí
vždy aj ostane.
Pre každého, kto sa rozhodne investovať čas a peniaze do IPSC športu odporúčam:
- od začiatku detailne zvládnuť techniku držania, spúšťania, postoja, pohybu a pod.
strelec musí vedieť podľa mieridiel kde vystrelil,
- ak strelec nezvládne celú náročnú techniku do detailov, bude často frustrovaný a je
jedno koľko nábojov vystrelí, čím viac nesprávne tým horšie, následne sa nedokáže zlozvykov zbaviť a časom prestane strieľať nebude mať žiadny progres,
- je to výslovne individuálny šport a vlastne najväčším súperom sme my sami sebe a
môžme všetkým ostatným lepším len poďakovať lebo nám tvoria inšpiračné okolie,
Ale je pravda, že tento krásny šport nás skutočne preverí po každej stránke a preto je taký jedinečný s vysokým adrealínom a vzrušením.
Díky za rozhovor a přeji mnoho dalších střeleckých úspěchů.
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Poslední prázdninový víkend se konal v Hodonicích u Znojma pátý ročník závodu Alsa Pro
HOT SHOTS s podtitulem "Cooper Epic". Proč "Cooper Epic" ? Pokusili jsme se tak vyjádřit
obdiv i poděkování in memoriam zakladateli IPSC - Jeffu Cooperovi.
Některé ze situací byli inspirovány motivy ze světových a kontinentálních šampionátů
IPSC (Bali, Portugalsko, Řecko atd.). Přestože závod Hot Shots tradičně pořádáme se
statusem Level 1, situace jsou stavěny tak,
aby splňovali nároky na Level 3. Chceme
tím ukázat méně zkušeným střelcům, že může být v jejich silách absolovovat i větší evropské závody vyšších levelů. A letošní ročník to potvrdil. Ze cca 300 přihlášených střelců byla více než polovina začínajících nebo
jen příležitostných závodníků IPSC. Všech 14
situací zvládli všichni skvěle i přes úmorné
horko. Miloš Hořínek (Extreme Squad) triumfoval v divizi Open s deseti procentním náskokem nad druhým Jiřím Běhalem
(4Shooters). Třetí skončil po přestupu z divize
Standard do nejrychlejší divize Ondrej Pupala (Sinergy SVK). Divizi Classic vyhrál Jakub
Marx, jen o pár bodů za ním skončil na druhém místě Jiří Jedlička a na třetím místě Zbyněk Kovář (oba Alsa Pro Team). V divizi Production vyhrál Michael Strýc rozdílem necelých tří bodů před Martinem Mošťěkem. Na třetím místě skončil Michal Říha.
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Asi nejvyrovnanější divizi Standard nakonec vyhrál Jaroslav Václavík (Extreme Squad)
před Radimem Maděránkem (Alsa Pro Team). Na třetím místě skončil překvapivě, ale zaslouženě Petr Kozák (4Shooters).
Za zmínku určitě stojí kategorie Standard Lady, ve které soutěžilo 14 střelkyň. Zvítězila aktuální česká jednička Markéta Zárubová (IPSC Znojmo), na druhém místě skončila zkušená Eva Turková a třetí místo vybojovala výborným výkonem Anka Žolnay (Alsa Pro Team).
Divizi Revolver s velkým náskokem vyhrál Michal Neumann, národní divizi Production Optics vyhrál Jakub Heglas.
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COFFEE BREAK
COFEE BREAK

Petra Ptáčková Mísařová
Brno, CZ
Alsa Pro Shoooting Team
Divize: STANDARD

Petro, ze začátku jedna otázka, která zajímá většinu rozhodčích a určitě nenechává v klidu ty zahraniční.
Proč dvě příjmení?
Jedno je moje rodné příjmení, druhé je stejné jako mají moje děti.
Jak si se dostala ke střílení?
Poprvé mě před 2 lety vzal na střelnici můj kamarád Jarda Ráček. Trénoval
na kryté střelnici Trigger v Brně, tak mě vzal s sebou. Ze zbraní jsem měla
vždy velký respekt, tak jsem se tam zrovna moc nehrnula a ještě cestou na
střelnici jsem si moc nedokázala představit, že dokážu zmáčknout a vystřelit.
Ale nakonec jsem to zvládla a celkem mi to šlo. Tak jsem šla znovu a znovu
a znovu a pak už to šlo hrozně rychle - zbroják, tréninky, závody.
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COFFEE BREAK
Co tě přivedlo k IPSC ?
V tomto případě by otázka měla spíš začínat kdo – Robin Šebo. Vyprávěl o
IPSC tak, že jsem si jednoho dne řekla, že to musím zkusit. Do té doby jsem
ani nevěděla, co IPSC je. Během týdne jsem si přes jeho obchod pořídila
vše, co jsem potřebovala, další týden jsem se zapsala do Alsa Pro teamu,
obratem se vyřešili všechny formality, domluvilo konání BZ a další týden už
jsem stála na stage svého prvního závodu IPSC.
Za tu krátkou chvíli, co střílíš IPSC, jsi už stihla odstřílet spoustu závodů. Dokonce si se zúčastnila i ME v Maďarsku.
Jaká to byla zkušenost?
Obrovská, nezapomenutelná, neocenitelná, úžasná a jsem za to velmi
vděčná lidem, kteří mě k ní dopomohli. Dostala jsem sponzorský slot od České Zbrojovky a díky tomu jsem se mohla zúčastnit pramache ME v Maďarsku. V prematchi jsem byla ušetřena rozmarům počasí, se kterým se potýkali
střelci v hlavním závodě. Od dubna 2016, kdy jsem začala s IPSC jsem střílela
8 závodů Level 3, ale ME je ME….v tom dobrém i špatném slova smyslu…...

Jaký byl tvůj první závod IPSC ?
Moravský pohár v Hodonicích a
týden na to, závod level 3 - Alsa
Pro Czechoslovakia Open 2016.
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COFFEE BREAK
Tvoje výkonnost jde nahoru, je to vidět na výsledkovkách. Kolik času věnuješ tréninku?
Snažím se sušit každý den, ale přiznávám, že to pokaždé nestihnu. Přes
prázdniny jsem se snažila být na střelnici 2 – 3x týdně, nyní díky práci bohužel
stíhám jen 1x týdně. Plus závody, které díky tomu, že pořád střílím IPSC i LOS
jsou skoro každý týden nějaké. Ale myslím, že mnohem důležitější je kvalita
tréninku. Měla jsem a mám velké štěstí na lidi kolem sebe, se kterými trénuji.
Ušetřili mě mnoha začátečnických chyb, které bych se později musela odnaučovat.
Máš nějaký cíl, případně cíle v IPSC, kterých chceš dosáhnout?
Ano samozřejmě, asi jako každý, kdo chce něčeho dosáhnout. Jeden z cílů je kvalifikovat se na příští ME do hlavního závodu. Druhý cíl je asi nereálný,
tak si ho nechám pro sebe.
Vím o tobě, že se často účastníš závodů LOS a nevedeš si vůbec špatně.
Zkus porovnat tyto závody s IPSC. Jaký je tam největší rozdíl z pohledu střelce?
Myslím, že je to neporovnatelné. Stejné je tam asi jen to, že se střílí a měří se
čas. Tři největší rozdíly spatřuji v krytí, počtu ran a počtu situscí v závodě a v
neposlední řadě v rychlosti. V LOSu jsou pravidla v jakém pořadí střílet terče
a to pořadí musí střelec dodržet, jinak dostane penalizaci. Střelec LOS se
musí krýt před terči tj. střílet z krytu, jinak dostane procedury. V IPSC nic takového není, je jen na střelci, jaké pořadí zvolí, co mu přijde nejrychlejší.
Druhý veliký rozdíl a pro mě ten hlavní, proč jsem začala střílet IPSC, je počet ran na stage a počet stages v závodě. V LOSu může být max. 12 ran na
stage, v IPSC je to min. počet ran. V LOSu bývá 4 – 6 stage v závodě, Mistrovství republiky v LOS mělo osm. Na IPSC závodě je běžně dvanáct situací,
na ME dvacet čtyři situací, na těch největších závodech jako je Extreme Euro Open nebo World Shot dokonce třicet.
Poslední a hodně důležitý rozdíl je rychlost. V IPSC není žádné krytí. Můžeš
tam naběhnout a odstřílet si to, jak chceš. Je to prostě mnohem rychlejší disciplína než LOS.
GUNSMOKE
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COFFEE BREAK
Máš ještě nějaký koníček mimo střílení?
Já mám strašně moc koníčků, ale času málo. Kdyby měl den 24 hodin a
pak ještě noc k tomu, tak by to bylo super. Ale v zimě velmi ráda lyžuji a
bruslím, v létě in-line brusle, kolo a letos nově běh. Ráda bych hrála tenis a
jezdila na koni, ale ani jedno mi už od dětství vůbec nejde. Taky ráda čtu a
hraji šachy, ale na to nemám čas vůbec. Taky ráda zajdu do kina nebo na
kávu s přáteli. Mnoho z uvedených koníčků baví i moje děti, tak je to fajn
strávený čas.
Jaká je tvoje profese v civilním životě?
Učím na částečný úvazek na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity, protože mě to hrozně baví, ale živí mě školení pro externí firmy a
komplexní účetní a poradenské služby pro podnikající fyzické a právnické
osoby.
Jak relaxuješ na konci dne?
Večer většinou ještě pracuji, takže nijak, padnu do postele a spím.
Tvoje nejoblíbenější jídlo?
Jakékoli, které nemusím vařit, kromě žemlovky, leča a křenové omáčky.
Jaká je tvoje vysněná dovolená?
V zimě, na horské chatě s krbem
u sjezdovky, s dětmi a dobrými
přáteli, kde není signál ani internet a aby trvala alespoň 14 dní.
Jaký typ muže se ti líbí?
Takový, kterého mohu obdivovat za to, co umí nebo jaký je.
Díky za rozhovor, ať se ti daří
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COFFEE BREAK
COFEE BREAK

Anna Žolnay
Praha, CZ
Alsa Pro Shoooting Team
Divize: STANDARD

Jak si se dostala ke střílení?
Náhodou. Môj muž kedysi išiel s notebookom ako náhrada za jeho šéfa zapisovať
výsledky na pretekoch– mierenú streľbu KVZ. Zo zvedavosti som išla s ním. Po súťaži
som si vyskúšala pár rán a predseda klubu ma pozval na ďalšie preteky. Veľmi si
ma hýčkal, v tej dobe veľa dievčat nestrieľalo.
Co tě přivedlo k IPSC ?
Mierená streľba mi zovšednela a chcela som skúsiť niečo akčnejšie.
Jaký byl tvůj první závod IPSC ?
Úplne môj prvý závod IPSC bol pred 3mi rokmi v Nečichách. Strieľala som ho s návykmi mierenej streľby a v kanadách. Našťastie to býval jednoduchý závod na 6
stage. Ale na iný, jeden z mojich prvých IPSC závodov dosť často spomínam. Jednalo sa o Level I “Žolík” a jedna dlhá strelecká situácia bola o niečo zložitejšia. S
mužom sme si začali navzájom nahlas vymieňať názory ako by sme situáciu riešili,
najprv prebehli sem, potom tam... Vtedy som započula od iného strelca trochu
uštipačnú poznámku, “tak se projedeme na procházku…” V tej dobe som žiadnych strelcov menom nepoznala, ale tvár som si zapamätala. Veľmi často si na to
spomeniem a docela mi to teraz príde úsmevné keď Zdenka stretnem. Teraz už
viem, že kombinácia správnej taktiky a rýchlosti sú tiež dôležité :- )
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COFFEE BREAK
Neustále se zlepšuješ. Kolik času věnuješ tréninku?
Kvôli väčšiemu množstvu koníčkov mi na tréningy už žiadny čas neostáva.
Závody sú zároveň aj tréningom.
Máš nějaký cíl, případně cíle v IPSC, kterých chceš dosáhnout?
Chcela by som sa viac venovať závodom v puške, ktorá ma viac baví, bohužiaľ puškových závodov je málo.
Máš ještě nějaký koníček mimo střílení?
Väčšinu voľného času venujem športu. Športujem denne, hrám florbal, behám, chodím na plaváreň a do posilňovne. Keď mi nejaký čas ostane, tak
fotografujem alebo plánujem ďalšiu dovolenku.
Jaká je tvoje profese v civilním životě?
Projektantka.
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COFFEE BREAK
Jak relaxuješ na konci dne?
Ja relaxujem celý deň, na konci vidím iba posteľ :- )
Nejoblíbenější jídlo?
Plnená paprika od mojej mamy!
Jakou máš ráda hudbu?
Tanečnú a rockovú, ale najlepšie sa v poslednej dobe odviažem pri RobBailey :- )
Jaká je tvoje vysněná dovolená?
Precestovala som väčšinu kontinentov, zostáva mi Južná Amerika a Antarktída. Dovolenka musí byť hlavne dobrodružná a s viacerými destináciami.
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Michal Štěpán
jméno
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Michal Štěpán CZE

Věk

24 let

klub

Alsa Pro Team

divize

Production

Na Mistroství světa na Floridě v roce 2014 zazářil tehdejší nováček v dresu České
zbrojovky Michal Štěpán a zařadil se tak mezi stálé členy české reprezentace v
divizi Production.
Kdo tě ke střílení přivedl?
Střelba mě bavila od malička. Začal jsem se střelbou v 13 letech, kdy mě na střelnici vzal děda. Nebavilo mě střílet ze vzduchovek a chtěl jsem střílet z velkorážových zbraní. Poté co jsem si udělal zbrojní průkaz, začala mě bavit dynamická
střelba.
Jak dlouho se už IPSC věnuješ?
Na prvních závodech IPSC jsem byl poprvé v roce 2012. Okamžitě se mi toto odvětví střeleckého sportu zalíbilo. Předtím jsem střílel většinou mířenku a také různé
odvětví, které se podobají stylu akčních disciplín. Moc se mi vždy líbilo střílet na kovy. :-)
Co je podle tebe na IPSC nejlepší?
Na IPSC mám rád rozmanitost střeleckých situací. Střelec si může vybrat, jak stage
vyřeší a zároveň se mi líbí, že IPSC je velmi bezpečný sport, který velice dbá a učí
člověka bezpečnému zacházení se zbraní. Společnost lidí, pohybující se v praktické střelbě je úžasná a baví mě potkávat se s novými lidmi z celého světa.
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Jakým typem pistole střílíš?
Střílím s CZ Shadow 2. Jsem s ní velmi spokojený.
Kolik času věnuješ tréninku?
Snažím se trénovat, jak nejvíce to jde. Na střelnici se snažím chodit 2x týdně na trénink s tím, že obvykle o víkendech jsou závody. Ve zbytku volného času se snažím
„sušit“.
Kolik ran na tréningu vystřílíš?
Nejčastěji na tréninku vystřílím 300 – 400 ran. Počet ran se odvíjí od toho, co zrovna
potřebuji procvičit.
Přes svůj mladý věk jsi už stihl odstřílet velkou spoustu závodů. Který na tebe nechal nejlepší dojem?
Určitě závodů, které se mi líbily, bylo víc. Je velmi těžké říci, který závod byl ten nejlepší. Všem organizátorům dá hodně práce připravit každou soutěž. Myslím, že v
Česku i na Slovensku se připravuje řada dobrých závodů. První velký dojem na
mě udělalo EHC v Portugalsku, protože to byl můj první závod level 4. Dalším jasným favoritem pro mě je WS na Floridě, kde jsem se potkal se svými střeleckými
idoly a mohl s nimi prohodit pár slov a jako bonus s některými z nich střílet v jednom squadu v hlavním závodě.
Vrátíme se ještě k Mistrovství světa ve Francii. Předně.., gratuluji ke skvělému výsledku, 9.místo je velký úspěch. Jsi spokojený se svým výkonem?
Mým cílem pro tento šampionát bylo vylepšit umístění z minulého WS na Floridě.
Kdybych byl do desítky, tak by to byl pro mě super výsledek. Podařilo se a jsem
moc rád. Zároveň se nám podařilo vybojovat 3. místo v týmové soutěži a moje výhra v Super Six byla jen třešnička na dortu tohoto mistrovství.
Jaký dojem na tebe světový šampionát zanechal?
Závod byl velice těžký, přeci jen to byl WS… Terče byly většinou ve větších vzdálenostech. Největší mířenka byla na stage jménem Asterix, kde dva terče byly na 40
m a po padesáti metrech a vyřešení dalších 13 terčů se musel v kleče střílet terč
na dalších 50 m. Terče které nebyly dál než například 15 m byly často půlené nebo překryté neterčem, proto nešlo střílet moc rychle a bylo nutné sbírat celý závod hlavně body. V závodě jsem se setkal s mnoha situacemi vyžadující střílení ve
ztížených polohách, jako jsou leh, nízký dřep, klek, nesení ragbyového míče nebo
střelba se svázanýma rukama.
Nově postavená střelnice byla velmi krásná a situace měly pěkný vzhled. Myslím,
že organizátoři odvedli dobrou práci při přípravě mistrovství.
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a ještě několik obvyklých osobním otázek.. :-)
Máš ještě kromě střelby nějaký koníček?
Celkově mě baví sport. Rád chodím běhat a jezdím na kole. Ve volném čase poslouchám hudbu, rád cestuji a poznávám nová místa.
Do které země by ses rád podíval?
Jednoznačně Nový Zéland. Moc rád bych viděl tamější přírodu.
Oblíbený film?
Tak těch je opravdu hodně. Někdy je nálada na české klasiky pak zase jede
Hollywood…
Jak nejraději odpočíváš na konci dne?
Nejraději se natáhnu a pustím si nějaký film :-)
díky za rozhovor.
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