
MS ve střelbě z kuší ve Steyeru. 
 
Ve dnech 21.-24. srpna se zúčastnilo juniorské reprezentační družstvo střelců ze sportovních 
kuší ve složení Ondra Malinký, David Pokorný a Renata Gebauerová 13. mistrovství světa 
v této zajímavé disciplíně. Poprvé se letos konalo mistrovství společně s disciplínami v polní 
kuši tzv. Fild Crossbow. Mistrovství se konalo v Rakousku a pořadatelská města byla Steyer a 
Linc. Ve Steyeru se střílela sportovní kuše (Matsch )na 10m v přepychové víceúčelové 
sportovní hale  na 36 stavech vybavených zařízením RICA a polní kuše(Fild),která se střílela 
na atletickém stadionu na vzdálenosti 35, 50 a 65 m.V Linci se pak střílela sportovní kuše na 
30m stoje a kleče. 
 
Zahájení šampionátu bylo velmi impozantní. V 19. hodin se u místní katedrály seřadil průvod 
všech 24 zúčastněných států, v jehož čele pochodovala kapela v historických krojích a 
v závěru průvodu koňské spřežení táhlo naleštěný kanón. Průvod šel historickou částí města 
až na hlavní náměstí, kde bylo postavené velké podium na kterém zprvu moderátor vítal  
přicházející zúčastněné státy a na kterém později zahájili mistrovství světa představitelé 
Rakouska, města Steyeru a Lince a IAU. Náměstí bylo plné účastníků mistrovství a hlavně 
diváků, kteří projevili o střelbu z kuší velký zájem. 
 
Ubytovaní jsme byli ve studentském hostelu, který však byl luxusně vybaven a rovnal se 
tříhvězdičkovému hotelu. Velmi prostorné pokoje se sociálním zařízením a v naprosto tichém 
prostředí poskytovaly dokonalé zázemí pro odpočinek. Navíc nedaleko od střelnic, jak pro 
sportovní kuše, tak pro fildkaře.  
Na programu druhého dne byl závod Steyer Cup ve kterém jsme si mohli vyzkoušet některé 
zvláštnosti této střelnice a také připravenost na závod mistrovství světa. Jak se ukázalo, byl  
tento závod pro naše střelce velmi důležitý. Zatím co se velmi dařilo Davidovi Pokornému, 
který vyrovnanou střelbou a v pohodě odstříleném závodě nakonec vystřílel krásný pohár 
za páté místo a byl z našich střelců nejúspěšnější, dalším dvěma se tak nedařilo. Ondra se 
nějak nemohl najít a umístil se na šestém místě. Nejhůře dopadla Renata.Vzhledem k jejímu 
malému vzrůstu a příliš vzdáleným ovladačům nestihla vystřelit v časovém limitu 2 rány a 
skončila v poli poražených. Pro další den, který byl tréninkový, tak vyvstal jednoznačný úkol, 
vyřešit techniku při výměně terčů a vyjmutí šipky tak, aby se tento proces urychlil a při 
závodě MS se nedostala do časové tísně. To se dokonale podařilo a již při tréninkových 
nástřelech jsem litoval, že jsme neměli možnost tréninku před Steyr Cupem. Renča by určitě 
byla na medailových pozicích. Stejně dobře si při tréninku vedl David a i Ondra se postupně 
dostával do formy a končil řadou středových desítek. Po tréninku to vypadalo velmi 
optimisticky i na medaili družstev, která nám stále uniká. Měl jsem však trochu obavy, že 
David, který se po prvním dnu stal nečekaně lídrem družstva, tuto skutečnost vzhledem 
k menším mezinárodním zkušenostem neustojí. 
 
Odpoledne po tréninku jsme věnovali návštěvě našich kolegů na polní kuši, kteří stříleli 
SteyrCup na nedalekém atletickém stadionu. 12O stavů,rozmístěných po celé ploše stadionu a 
6O party stanů, které poskytovaly zázemí pro střelce jsou majetkem našich fildkařů 
z Otrokovi, kteří je na toto mistrovství zapůjčili a kamionem dovezli. Také na řídící věži byli 
češi a to manžele Kaszonyiovi, kteří jsou pilířem české polní kuše. Polní kuše je také divácky 
velmi zajímavá, ale i nebezpečná a tak jsme byli svědky události, která ohrozila průběh 
mistrovství. Při přechodu ze vzdálenosti 65 na 50m ,zapomněl francouzský junior přestavit 
mířidla na kratší vzdálenost a přestřelil terč, prostřelil ochrannou stěnu a šíp se zabodl do 
předního laminátového blatníku Alfa Romeo. Během chvilky tam byla policie a závod byl 
zastaven. Pořadatelé pak museli během 2 hodin přestavět terče na šířku stadionu, čímž museli 



zregulovat stanoviště ze 120 na 60 a zavést dvousměnný systém. Nutno říci, že organizace 
dost skřípala a nebýt Čechů, tak si pořadatelé nevěděli rady. 
 
Také ve sportovní hale nebylo vše v pořádku a řada věcí neprobíhala jak by měla. Startovní 
listiny byly vyvěšeny pozdě, chyběla startovní čísla, posunovaly se začátky finále atd. 
Třetí den jsme nastoupili k závodu mistrovství světa. Na palebnou čáru se postavilo 36 
juniorů a pohled na 36 kuší na stanovištích byl velmi nevšední. S napětím jsem očekával zápis 
Prvních položek,které měly napovědět, jaké jsou naše šance do družstev. Bohužel se potvrdily 
mé obavy, že David nedokáže zopakovat svůj výsledek ze SteyrCupu a jeho první dvě 
položky 
90, 90 naznačovaly, že bude těžko dotahovat tyto ztráty. Ondra začal opatrně položkou 95 ale 
další položka 99 dávala tušit, že se bude rvát o přední umístění. Renata však začala uplatňovat 
nacvičenou taktiku z tréninku a její tři položky 96, 96, 97 ji zařadily do první pětky po 
polovině závodu. Ondra měl poruchu spouště, čímž ztratil 10 minut a v závěru nestihl 
vystřelit poslední ránu. Nebýt této smůly ,šel by do finále na 5.místě s výsledkem 576 b. 
Takto skončil s 566b. na 11.místě.Renča pokračovala ve výborné střelbě a s 575b.šla do finále 
na 6.místě se ztrátou 5b. To co potom předvedla v samotném finále bylo něco, co se ještě 
v historii finále v kuši nestalo. Nejen, že ve fantastickém finále kde nastřílela 98b. stáhla 
pětibodovou ztrátu na třetí  místo,ale navíc se rozstřelovala a to hned pětkrát o bronzovou 
medaili.Tento souboj byl pro mě drásající i když jsme nevěděli o které místo je. Pořadatelé 
totiž nesmyslně umístily tabuli před střelce ve velmi malém provedení a diváci z 20 m na ni 
nic neviděli.Tento souboj zvedal 
diváky ze sedadel a atmosféra se dala krájet. Napětí na straně Rakušanů a na naší straně se 
stupňovalo k infarktu. Rozhodnutí přinesl pátý rozstřel kdy Rakušanka trefila desítku a Renča 
jen těsně 9,9. Výbuch a slzy radosti na straně Rakušanů a smutek na naší straně ukončily tak 
nevídané drama finále. Za to,co Renča předvedla si určitě tu bronzovou zasloužila. Patří jí 
však veliké poděkování za fantastický výkon a nevšední sportovní zážitek. Družstvo již po 
páté skončilo za bronzovou příčkou . 
 
Ze Steyeru  Hlaváček St. 
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