
Světový pohár v Mnichově (23. 5. – 29. 5. 2013) 

puškové disciplíny 

 

Nominovaní sportovci:  

 

- Kategorie ženy:  Sýkorová, Mazurová, Kalná 

- Disciplíny:   VzPu 40, SM 3x20 

 

 

Výsledky:    Ženy 

 

 VzPu  

40 

Umístění  

 

Eliminace 

SM 3x20 

Závod 

SM 3x20 

Umístění 

Sýkorová 415,0 12.místo 577 587 1.místo 

Mazurová 417,2 8.místo 580 582 17.místo 

Kalná 412,8 40.místo 562 576 43.místo 

 

Komentář: 

 

 Závod SP začal vzduchovou puškou. Již samotné výsledky a umístění ukazují na 

stálou a vysokou výkonnost střelkyň Sýkorové a Mazurové. Do finále se kvalifikovala Nikola 

a velice sebevědomě se také připravila. Nedařila se jí však střelba dle vlastních plánů a 

postupů, ale prosadila se jako juniorka do finálového závodu žen, naprostá senzace! Její 

umístění je mimořádné, ale osobní ambice, jak říkala, byly vyšší. Věřím, že taková výkonnost 

ji opravňuje myslet na další boje o medaile. Jsem velice spokojený s přístupem, vlastní 

filozofií střelby a samozřejmě s její výkonnosti.  

 Adéla v tuto dobu dobírala antibiotika. Výkon Adély a její umístění bylo velice 

kvalitní, ale i zde vidím mimořádnou dovednost a schopnost provádět střelbu naprosto 

světově. Také zde jsem moc spokojený. 

 Pavla Kalná podala výkon průměrný, obecně se ví, že je schopna dosáhnout ještě 

lepších výkonů a umístění.  

 

 Druhý závod 3x20 začal eliminací a pokračoval kvalifikací. Eliminace byla ve 

znamení špatného počasí, zimy a větru. Doporučil jsem všem lehčí a rychlou střelbu s cílem 

postupu do kvalifikace. To se podařilo, ale u Pavly Kalné byl očekáván výkon vyšší.  

 Druhý závod kvalifikace byl již střílen v počasí naprosto opačném. Bylo teplo, vítr 

téměř nefoukal, pouze někdy snadno kontrolovatelný poryv větru. Dalo se očekávat, že 

výkony se budou dosahovat vysoké.  

 Do finále se prosadila Adéla. Její výkon byl naprosto dospělý. Bylo vidět, že zvládá 

každou ze tří poloh. Její suverénní střelba ji prosadila do finále. Doporučuji si přehrát celé 

finále na stránkách ISSF. Zvlášť musím upozornit na 45. finálovou ránu, která rozhodla o 

rozstřelu. Adéla vyhrála, byla to nádherná chvíle!  

 Nikola byla zase výborná, ale vím, že umí střílet víc. Nepodařila se jí hlavně první 

položka vstoje. Její doba, věřím, přijde.   

 Pavla ve kvalifikaci podala již slušný týmový výkon, který byl také poznamenán první 

položkou vstoje.  

 

 

 

 



 

 

Nominovaní sportovci:  

 

- Kategorie muži:  Jeřábek, Čihák, Hrčkulák, Haman, Šmol, Rozsypal 

- Disciplíny:    VzPu 60, LM 3x40, LM 60 

 

Výsledky:     Muži 

 
 VzPu  

60 

Umístění  

 

Elim. 

SM 3x40 

Závod  

SM 3x40 

Umístění  Elim. 

LM 60 

Závod 

LM 60 

Umístění 

Haman 623,8 25.místo 1145 1156 30.místo nestartoval nestartoval ---- 

Hrčkulák nestartoval ---- 1141 nestartoval ---- 617,6 nestartoval MQS 

Šmol 616,9 65.místo 1146 1138 62.místo 614,6 618,5 29.místo 

Rozsypal 613,9 89.místo 1153 nestartoval MQS nestartoval nestartoval ---- 

Čihák nestartoval ---- nestartoval nestartoval ---- 614,8 618,3 30.místo 

Jeřábek nestartoval ---- nestartoval nestartoval ---- 614,2 619,7 20.místo 

 

Komentář: 

 

 Také muži začali vzduchovkou. Za výborný výkon lze považovat výkon Vaška 

Hamana. V této disciplíně je schopen konkurovat a dosahovat výborných výkonů. Výsledek 

na celé rány byl 597 bodů. Věřím, že se v budoucnu dokáže prosadit do finále a bojovat o 

přední umístění. 

 Výkony Šmola a Rozsypala jsou slabší. Zde se klukům nepodařilo dosáhnout potřebné 

konkurenceschopnosti.  

 Následoval závod LM 60 vleže, který byl také poznamenán zimou a větrným počasím. 

Všem se podařilo postoupit do kvalifikace a také David Hrčkulák (střílel mimo soutěž – 

MQS) podal dobrý výkon. Závod kvalifikace nejlépe zvládl Tomáš Jeřábek, ale nestačilo to 

na postup do finále. Vystoupení ležačkářů je kvalitní a je příslibem do dalších závodů. Oba 

mladí střelci, Hrčkulák a Čihák, jsou schopni dobře zvládat atmosféru velkých závodů. 

 Disciplína LM 3x40 byla tradičně posledním závodem. S určitým smutkem musím 

konstatovat, že tuto disciplínu považuji za naší nejslabší. Výkony jsou slabé, pouze někdy se 

podaří dosáhnout jednotlivých výsledků, které lze považovat za konkurenceschopné. Jsem si 

vědom mimořádných výkonů vstoje u Vaška Hamana a určité univerzálnosti u Petra Šmola. 

Zde je však potřeba jednoznačně přidat na výkonech celkových. 

 

 

 

Oficiální výsledky a stránky ISSF: 

 

http://www.issf-sports.org/calendar/championship.ashx?cshipid=1444 

 

 

 Závěrem si dovolím poděkovat všem členům týmu, realizačnímu týmu reprezentace a 

kanceláře reprezentace, dále také všem trenérům za přípravu sportovců. 

 Gratuluji všem našim úspěšným sportovcům!! 

 

 

 

Luboš Opelka 

Státní trenér – puškové disciplíny 

 

V Novém Boru, dne 31. 5. 2013 

http://www.issf-sports.org/calendar/championship.ashx?cshipid=1444

