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Trakošćan nejen obec, ale i hrad. Majestátní, gotický hrad v krásném prostředí 
chorvatské vrchoviny. Také je tam hotel, krásný, několika hvězdičkový hotel, ve kterém 

všichni bydleli a na který my jsme neměli. Bydlela, tedy naše reprezentace jak se dalo. 

Někdo v autě, v karavanu na parkovišti nebo 60km daleko od místa závodu ve Slovinsku 

v hotelu za přijatelné peníze. 
 

Zahájení a všechny ostatní oficiality zvládli Chorvati na jedničku. Rovněž stavba 

trati byla profesionální. Jeden okruh postavili v zámeckém parku a druhý v lese za 

hotelovým komplexem. Oba okruhy byly náročné po všech stránkách. Ale podařilo se to 

postavit tak, že se mohlo bez problémů střílet po dvou i v tom nejhorším terénu. Když se 
chce tak to jde. Pokud jde o náročnost tratí je možnost je přirovnat k závodům, které 

staví Pražské větve v Srbsku nebo Chiméra v Sedmihorkách a Adršpachu. Zkrátka využití 

všech možností terénu jak ztížit odhady, nikoliv však míření a postoj při výstřelu. První 

kolo proběhlo za krásného počasí a naši reprezentanti se radovali / až na mě/ ze svého 
umístění a ze střelecké pohody. Druhý den lilo jako z konve a trať se změnila v povodeň, 

v bahenní lázně a došlo na  teplé oblečení. 

 

Po dvou kolech byli ve hře Tomáš Hanuš, Ladislav Koráb, Martina Macková, 
Ladislav Kolínko a Ondřej Louthan. Do závěrečné osmičky šel už jenom Ondřej Louthan a 

Tomáš Hanuš. Martina a Láďa se neprobojovali ze šestnáctky. Ladislav Kolínko si 

nezkontroloval před odevzdáním bodovačky, podepsal výsledky s rozdílnou bodovou 

hodnotou. Kolega ve skupině udělal chybu a upřel mu 8 bodů. Tudíž brala se nižší 
hodnota a následoval rozstřel, ve kterém Láďa bohužel nepostoupil a skončil nakonec na 

nádherném 9. místě i když měl na víc. 

 

Sledovat, jak střílí Ondra a Tomáš semifinále byl úžasný zážitek. Střílelo se v 

hotelovém parku a tak byla možnost jim držet palce. Oba předvedli famózní výkon, dál 
šel jen Tomáš. Ondra nakonec 6. místo, i když na posledním terči mohl ještě postoupit, 

ale byla už skoro tma a tlak na nervy byl asi velký. Klobouk dolů.  

 

Tomáš střílel druhý den své velké čtvrtfinále i finále. V táboře LB vládla velmi 
přátelská atmosféra a souboje o medaile bylo nezapomenutelné představení. Dopadlo to 

tak, jak jsme si přáli a doufali! Tomáš Hanuš se stal po nervy drásajícím souboji mistrem 

Evropy. Všem nám udělal náramnou radost. Je to zkrátka pašák. 

 
 

 

 

 

V Praze         vedoucí výjezdu 
24.9.2012         Richard Kocourek 

 

 


