
Světový pohár v Číně 
Posledním závodem světového poháru byla soutěž v Pekingu. V období od 29. 

června do 7. července se naše reprezentace přesunula letecky do posledního místa 

soutěže.  

Samotná cesta však byla plná překvapení. Let byl v naprostém pořádku, přestup 

v Paříži proběhl klidně. Byl sice spojený s určitou administrativou, ale vše bylo v 

pořádku papírově připraveno a let pokračoval standardně. Vše začalo po přistání. 

Nedorazila osobní taška a dva střelecké kufry. Vše jsme nahlásili a doufali, že věci 

dorazí večer. Ty však dorazily až v den před závodem. Adéla a Nikola tak vzduchovou 

pušku střílely zcela bez tréninku.   

   

 

 Nominovaní sportovci: 

Jméno Kategorie Disciplína 

Sýkorová Ženy VzPu 40, SM 3x20 

Vognarová Ženy VzPu 40, SM 3x20  

Mazurová Ženy VzPu 40, SM 3x20 

   

 

Výsledky sportovců: 

Jméno Disciplína Výsledek Pořadí 

Sýkorová VzPu 40,  411,9 16 

 SM 3x20  582 8 

    

Vognarová VzPu 40   412,7 13 

 SM 3x20  568 27 

    

Mazurová VzPu 40,  413,2 11 

 SM 3x20  582 7 

    

 

Komentář: 

 

 Jak jsem uvedl výše, závod začal nestandardně, bez oficiálního tréninku. Domnívám 

se, že to ovlivnilo výkon jak Nikoly, tak Adély. Gábina trénovat byla a trénink byl zcela 

v pořádku. Závod byl poznamenán trochou nervozity a jsem přesvědčen, že výkonnost našich 

žen je daleko lepší, než se nám podařilo předvést. Výsledky jsou spíše nižší, než dokáží holky 

běžně střílet. Střelba takového závodu zcela bez tréninku je nečekanou zkušeností našich 

sportovkyň. 



 Druhým závodem byl třípolohový závod v malorážce. Ten byl bez eliminace a tak se 

soutěž zjednodušila. Závod začal v odpoledních hodinách. Lehce pofukovalo, vítr měnil směr 

i intenzitu. Bylo potřebné vítr hlídat anebo předsazovat. Nejvyšší výkon závodu byl 584 bodů. 

Naše nejlepší ženy, Adéla a Nikola – 582 bodů. Tento výkon je prosadil do finálového závodu, 

který velmi rychle navazoval na závod základní. Ve finále se holkám nedařilo a tak se 

domnívám, že toto bude jejich největší cíl v dalších trénincích. Gábina se snažila také o 

nejlepší výsledek, ale ve stojáku si nevšimla zbývajícího času a tak musela střílet celý stoják 

rychle, což poznamenalo její výkon. V podobném čase střílela i Nikola, ale ta zvládla stojáka 

zcela perfektně (195 bodů) a tak se kvalifikovala s Adélou do finále. Finálový závod je vždy 

cenný úspěch, ale průběh obou finálových závodů je upozorněním, že tento způsob dosavadní 

přípravy je efektivní pro kvalifikační závod, ale pro finále je nedostatečný. 

 Závěrem musím poděkovat za pracovitost a bojovnost všem sportovcům a za výborné 

výsledky v základním závodě 3x20 Nikole a Adéle. Je třeba brát v úvahu, že se jednalo již o 

třetí seriál závodů v tak krátké době. Krátká přestávka mezi poháry v Mariboru a Pekingu si 

vyžádala hodně energie. Závod byl opravdu fyzicky, ale hlavně psychicky náročný. Vynechat 

pohár v Mariboru se však ukázalo z hlediska další přípravy jako nevhodné, protože příští rok 

se zde bude konat ME a tak byl motiv účasti znásoben. Také zde byla šance pracovat ve velmi 

větrných podmínkách, které budou potřebné v další části sezóny a letech příštích. Motivů pro 

účast či neúčast je vždy několik, ale výsledek by měl být ve prospěch přípravy sportovců. 

 Děkuji také celému realizačnímu týmu, který nám pomohl zajistit dopravu „ztracených“ 

zbraní, všechny administrativní záležitosti spojené s účastí na závodech a cestou. 

 PS: cestou zpět nepřišla ani jedna sportovní taška, náboje a ani věci osobní. Cestování 

je prostě náročné. 

    Za puškové disciplíny, Luboš Opelka – státní trenér. 

 



 

Střelnice 50m. 

 



 

Střelnice 10m. 


