
Mezinárodní závod ve Francii. 
 

 Ve dnech 14. – 17.2. 2013 se náš tým v omezeném počtu zúčastnil mezinárodního 

závodu Grand Prix de France ve vzduchových disciplínách ve Fleury Les Aubrais ve Francii. 

 Jednalo se o závod, který byl zvolen jako jeden ze dvou posledních přípravných před 

nadcházejícím ME v Dánsku. Závodu se zúčastnila Adéla Sýkorová, Nikola Mazurová, Pavla 

Kalná a Ondřej Rozsypal. Trenérským zajištěním jsem byl pověřen já, tj. Luboš Opelka.  

 

 Cesta byla pestrá na zážitky, protože hned při odjezdu došlo k drobným problémům 

s dopravou do Prahy, ale plzeňská část výpravy s úsměvem a věcmi na klíně včas dorazila na 

letiště, kde se v 5.30 hod. připojila Nikola Mazurová. Na celou proceduru spojenou s odletem 

dohlížel pan Šaňák, který zajistil všechny záležitosti související s odletem na závod a osobně 

se také účastnil našeho „ranního“ odletu.   

 První den byl ve znamení cestování, přejímky zbraní, tréninku, technické porady a 

následného ubytování. Vše proběhlo dle plánu. 

 Další den byl už závodní. Los vyhrál Ondra Rozsypal a tak vstávání v 5.30, jízda na 

střelnici a v 8.15 první závodní rána padlo na něj. Tady sice pokračoval lehký problém 

s dopravou, ale po dvacetiminutovém marném čekání na místě odjezdu před hotelem jsem 

osobně požádal zástupce pořadatele o zajištění odvozu na střelnici. Autobus nakonec dorazil a 

odvezl nás a tým Švédů. Protože se jednalo o chybu pořadatele, byl závod posunut o 15 

minut.  

 První i druhý závod proběhl vlastně stejně. Střílel se vždy nejdříve základní závod a 

pak na stejné střelnici finále. Každý závod se již počítal na desetiny a tak bylo složité celkový 

výsledek posoudit, protože zatím není žádná zkušenost s výší výsledků u nejlepších střelců. 

Lze však očekávat, že dobrá desetiranná položka bude okolo 103 a více bodů. Pro posouzení 

uvedu kompletní výsledky našich střelců, aby bylo vidět, jaké přesnosti jsou naši střelci 

schopni dosáhnout. 

 

První závodní 

den 

položky celkem Výsledek 

bez 

desetin 

Umístění  

po finále 

Ondřej Rozsypal 103.4 104.2 102.9 102.7 103.6 102.0 618.8 592 1 

Nikola Mazurová 103.8 103.6 103.1 103.7 414,2 396 2 

Adéla Sýkorová 102.5 103.9 105.2 104.0 415,6 396 3 

Pavla Kalná 101.7 103.7 102.0 103.8 411,2 393 4 

 

 

Druhý závodní 

den 

položky celkem Výsledek 

bez 

desetin 

Umístění  

po finále 

Ondřej Rozsypal 101.6 102.6 104.1 104.8 103.6 104.4 621,1 592 1 

Nikola Mazurová 104.2 105.8 105.0 103.6 418,6 399 1 

Adéla Sýkorová 104.5 102.9 103.7 103.3 414,4 398 3 

Pavla Kalná 104.3 104.0 102.2 103.5 414,0 396 2 

 

  

Družstvo CZE - ženy 1.místo 

 



 Měl jsem možnost sledovat závody všech našich sportovců. Za mimořádné výsledky 

musím označit hlavně výkony, které předvedla Nikola Mazurová v prvním i druhém závodě a 

také oba výkony Adély Sýkorové. Dále vlastní vystoupení Pavly Kalné v druhém závodě a 

také druhý závod Ondry Rozsypala. Lehké pokárání si vysloužil Ondra, protože v prvním 

závodě vlivem chybného vložení diabolky přišel ranou 8,8 o kvalitní výkon. Jsem si však 

vědom toho, že i taková chyba může střelci určitým způsobem prospět a být mu poučením. 

 Co vidím jako velké pozitivum je vývoj ve střelbě druhého tj. finálového závodu. 

Všichni střelci dokázali postoupit, ale díky určité praxi ze závodů v ČR, IWK Mnichov a také 

ve Francii, je vidět posun v chování při finálovém závodě, vlastní příprava a snad i schopnost 

se prosazovat ve finálové části. I tak si myslím, že je nutné celý průběh závodu detailně 

analyzovat. Bude nezbytné prodiskutovat a zvolit taktiku na tento samostatný závod, který 

teprve může přinést výsledek v podobě vítězství.  

 Vlastní hodnocení střelců bylo pozitivní. Všichni shodně chválili to, že si vyzkoušeli 

poprvé závodní střílení na desetiny, probojovali se do nového finálového závodu, stříleli 

v nových časech a prošli přejímkou vybavení podle posledních pravidel.  

 Domnívám se, že by bylo vhodné pro příští rok uvažovat o účasti kompletních 

družstev a to nejlépe ve všech čtyřech kategoriích. Osobně bych tento závod doporučil. 

Protože si jsem vědom všech finančních nákladů spojených s účastí, je tak možné zvažovat 

dopravu autem. To by zajisté znamenalo určitý pokles nákladů. Argumentem proti dopravě 

autem však bude zajisté doba cestování a vyšší náročnost na zotavení při takto dlouhých 

cestách, zvláště před významným závodem, jako je například ME. Z tohoto důvodu byl 

v tomto roce zvolen tento model, tj. omezený počet účastníků a letecká doprava. 

 

 Závěrem musím ještě touto cestou poděkovat všem zúčastněným sportovcům, dále 

kanceláři reprezentace ČSS v Praze za technickou podporu a také osobním trenérům za 

přípravu na tento úspěšný závod. 

  

Dne 19.2.2013 

 

Luboš Opelka 

státní trenér puškových disciplín 

 

 

 

 


