
Světový pohár v Mnichově  
 

 V období od 6. do 12. června a následně od 13. do 20. června se naše 

reprezentace zúčastnila dvou světových pohárů. 

 Prvním místem závodů byl Mnichov. Střílelo se klasicky na střelnici asi 20km od 

centra města. Střelnice je vybavena elektronickými terči, poloha vleže se střílí ze stolů. 

Střelnice je větrná, levá část je otevřená a pokračuje s dopadištěm až na 100m. 

Pořádání světových pohárů je zde tradiční záležitostí a Mnichov je českou reprezentaci 

klasickou prověrkou naší výkonnosti v pohledu k nominacím na letošní vrchol sezony, 

kterým je MS ve Španělské Granadě. 

 

 Nominovaní sportovci: 

 

Jméno Kategorie Disciplína 

Sýkorová Ženy VzPu 40, SM 3x20 

Vognarová Ženy VzPu 40 MQS, SM 3x20 MQS 

Emmons Ženy VzPu 40 

Francová Ženy SM 3x20 

Mazurová Ženy VzPu 40, SM 3x20 

   

Haman Muži VzPu 60, LM 3x40 MQS 

Cipro Muži VzPu 60, LM 3x40 

Jeřábek Muži LM 60 

Šmol Muži LM 60, LM 3x40 

Haloda Muži LM 60 MQS, LM 3x40 

Rozsypal Muži LM 60 

 

 

 

  



 Výsledky sportovců: 

Jméno Disciplína Výsledek Pořadí 

Sýkorová VzPu 40,  412,7 44 

 SM 3x20 eliminace 581 10 

 SM 3x20 kvalifikace 583 11 

    

Vognarová VzPu 40 MQS,  411,8 mimo soutěž 

 SM 3x20 MQS 575 mimo soutěž 

    

Emmons VzPu 40 417,2 2. místo ve finále 

    

Francová SM 3x20 eliminace 582 7 

 SM 3x20 kvalifikace 570 62 

    

Mazurová VzPu 40,  415,4 15 

 SM 3x20 eliminace 575 19 

 SM 3x20 kvalifikace 582 13 

    

Haman VzPu 60,  622,9 33 

 LM 3x40 MQS 1144 mimo soutěž 

    

Cipro VzPu 60,  618,2 70 

 LM 3x40 eliminace 1144 39 nepostoupil 

    

Jeřábek LM 60 eliminace 620,3 27 

 LM 60 kvalifikace 621,0 42 

    

Rozsypal LM 60 eliminace 622,5 16 

 LM 60 kvalifikace 624,7 15 

    

Šmol LM 60 eliminace 623,2 13 

 LM 60 kvalifikace 621,9 34 

 LM 3x40 eliminace 1159 16 

 LM 3x40 kvalifikace 1161 41 

    

Haloda LM 60  617,2 mimo soutěž 

 LM 3x40 1142 43 nepostoupil 

 

 

 

 

 



  

Komentář: 

 Celková tabulka našich výsledků dává přehled o jednotlivé úspěšnosti. Osobně 

vidím velké rezervy v disciplíně 3x40 muži. Do hlavní soutěže postoupil pouze Petr 

Šmol. Nováčkovskou daň zaplatil Adam Cipro, který se ve světě „mužů“ rozkoukával. 

Příslibem slušných výsledků můžeme vidět vystoupení Ondry Rozsypala, který 

dokázal oba závody LM 60 odstřílet stylově dobře, dodržoval rytmus a dokázal správně 

reagovat na větrné počasí. Tomu odpovídají i výsledky. Petr Šmol střílel dobře 

eliminaci, ale hlavní závod mu již tak dobře nevyšel. Tomáš Jeřábek se potýkal se 

zdravotními potížemi. Vašek Haman se zúčastnil závodu LM 3x40 mimo soutěž, 

spokojený nebyl. Více sledovaným závodem je však jeho závod VzPu 60. Zde střílel 

průměrně. Dokáže dosáhnout řady dobře vystřelených ran, ale celkově to stačilo na 

33. místo.  

 Ženám se dařilo více než našim mužům. Nikola Mazurová a Adéla Sýkorová 

jsou stálicemi na těchto soutěžích. Adéla střílela velice stabilně v závodech 3x20, ale 

její poslední špatná rána ji připravila o finálový závod. Podobně také Nikola v poslední 

ráně přišla o finálovou účast. Vzduchovka Adéle nevyšla, předvedla svůj slabší výkon, 

ale je třeba vědět, že její schopnosti v této disciplíně jsou nepřehlédnutelné. Nikola je 

ve vzduchovce tradičně dobrá. Dosažený výkon je zase kvalitní, ale Nikolu neuspokojil, 

protože sama cítí, že dokáže střílet ještě lépe. V malorážce Nikola změnila zbraň a tak 

ještě dolaďuje některé detaily. Dalšími ženami jsou Martina Francová a Gábina 

Vognarová. Martina střílela do soutěže 3x20, zahájila výborně v eliminaci výkonem 

582, ale druhý den si neporadila s větrem a tak její výkon poklesl na 570 bodů. Gábina 

střílela oba závody mimo soutěž. Závod 3x20 byl slušný. Více se těšila na závod 

vzduchovky, ale dosáhla jejího slabšího výkonu.  

 Mimořádným zážitkem byl návrat Katky Emmons. Již od prvních měsíců 

letošního roku se společně s Milanem Bakešem připravuje k návratu na závody tohoto 

typu. Musím říci, že závod byl pro Kačku zásadní, protože sama byla zvědava na 

vlastní zvládnutí této složité atmosféry. Prošla výborně kvalifikací a ještě lépe 

pracovala ve finálovém závodě. Je to úžasný zážitek ji vidět. Vždy je mimořádně 

soustředěná, ví, co je třeba dělat v daném okamžiku. Takto zvládla i finálový závod a 

dokázal se prosadit na druhé místo. Byl to nádherný zážitek. Moc gratuluji k medaili, 

ale nejvíce k výbornému výkonu!! 

 Závěrem musím poděkovat všem sportovcům. Děkuji těm, kterým se závod 

povedl a děkuji i těm, kterým se nepovedl. Pracujeme dál a snažíme se stále učit střílet 

ještě lépe! 

 Děkuji celému realizačnímu týmu!  

 

Za puškové disciplíny, Luboš Opelka – státní trenér 

 



 

Střelnice 50m 


