
 

 

MS Granada – puškové disciplíny 

 

 Vrcholem letošní střelecké sezony bylo Mistrovství světa v Granadě. Granada 

je střelecky ověřená destinace. Již v roce 2007 se zde konal závod ME a v roce 2013 

zde byl závod Světového poháru. Střelnice je situována asi patnáct kilometrů za 

Granadou. Město je historicky významným místem, v centru města se nachází 

katedrála a nad městem je hradní komplex Alhambra. V zahradách hradu bylo také 

uspořádáno zahájení MS. 

Soutěž byla kvalitně zorganizována od dopravy na střelnici až po vyhlášení 

výsledků. Celý komplex střelnic byl kvalitně připraven na takto náročný podnik. 

Doprava byla zajištěna autobusy ze střelnice až do místa ubytování v jednotlivých 

hotelech v Granadě. Zázemí pro sportovce bylo společné, ale i tak bylo možné 

vytvořit pocit soukromí. Program nabízel dostatečné množství volných tréninků a 

hlavně vždy před závodem byl trénink oficiální, tj. každý sportovec již trénoval na 

svém závodním stanovišti. Pravidelným časem prvních závodních ran byla devátá 

hodina a po závodech následovala tréninková část. V tomto pohledu pořadatel zajistil 

vše potřebné. Počasí bylo většinou slunečné, teploty v rozmezí 25 až 30 stupňů. Až 

na několik výjimek byl vítr mírný a většinou začínalo foukat mezi 10 a 11 hodinou 

dopolední.  

 Za puškové disciplíny byla následující nominace: 

Jméno Kategorie Disciplína 
Haman Václav  

 
         muži 

VzPu 60 

Jeřábek Tomáš LM 60, VT 60 

Rozsypal Ondřej LM 60 

Šmol Petr LM 60 

   

Emmons Kateřina  
 
         ženy 

VzPu 40 

Mazurová Nikola SM 3x20, VzPu 40, SM 60 

Francová Martina SM 3x20, SM 60 

Sýkorová Adéla SM 3x20, VzPu 40, SM 60 

   

Nymburský Petr  
         junioři 

VzPu 60, LM 60, LM 3x40 

Cipro Adam VzPu 60, LM 60, LM 3x40 

Entrichel Aleš VzPu 60, LM 60, LM 3x40 

   

Foistová Nikola         juniorky VzPu 40, SM 3x20, SM 60 



 

 Samotná nominace byla složitá a předcházela jí celá řada domácích a 

mezinárodních závodů, závodů sledovaných reprezentací a také celková náročná 

střelecká příprava. Podmínky při soutěžích byly zvlášť pečlivě voleny, někdy byl 

důvod např. najít nejlepší konkurenci, jindy byl závod zvolen z důvodu podmínek na 

střelnici (vítr, teplo, světlo apod.). Nejlepší sportovci se tak učili prosadit se 

v náročných podmínkách. Cíl přípravy byl jasný, co nejlepší umístění na Mistrovství 

světa. 

 

Výsledky nominovaných sportovců: 

Jméno Disciplína Výsledek Umístění 
Haman Václav VzPu 60 621,7 39 

    

Jeřábek Tomáš LM 60 620,2 – 620,0 52 

Rozsypal Ondřej LM 60 622,6 – 622,8 33 

Šmol Petr LM 60 616,2 - NE - 

    

tým LM 60  13. místo z 34 
týmů 

    

Jeřábek Tomáš VT 60 598 - 597 6 

    

    

Mazurová Nikola VzPu 40 415,6 13 

Emmons Kateřina VzPu 40 415,0 16 

Sýkorová Adéla VzPu 40 412,0 50 

    

tým VzPu 40  6. místo z 31. týmů 

    

Mazurová Nikola SM 3x20 581 – 587 6 

Francová Martina SM 3x20 569 – 571 58 

Sýkorová Adéla SM 3x20 585 - 588 8 

    

Tým SM 3x20  4. místo z 28. týmů 

    

Mazurová Nikola SM 60 612,7 - 617,1 42 

Francová Martina SM 60 614,8 - NE - 

Sýkorová Adéla SM 60 617,6 - 618,6 34 

    

Tým SM 60  16. místo z 26. 
týmů 

    

Nymburský Petr VzPu 60 612,6 50 

Cipro Adam VzPu 60 592,6 77 

Entrichel Aleš VzPu 60 617,8 24 

    

Tým VzPu 60  17. místo z 18 



týmů 

    

Nymburský Petr LM 60 616,6 13 

Cipro Adam LM 60 613,0 27 

Entrichel Aleš LM 60 609,8 40 

    

Tým LM 60  6. místo z 14 týmů 

    

Nymburský Petr LM 3x40 1140 37 

Cipro Adam LM 3x40 1158 14 

Entrichel Aleš LM 3x40 1143 34 

    

Tým LM 3x40  8. místo z 13 týmů 

    

Foistová Nikola VzPu 40 402,6 69 

Foistová Nikola SM 3x20  573 21 

Foistová Nikola SM 60 609,6 33 
 

 Jak celá soutěž dopadla? Bylo dosaženo všech cílů? Co lze považovat za 

umístění dobré, co za průměrné a horší? Složitá odpověď. 

 Absolvoval jsem všechny závody našich reprezentantů. S každým sportovcem 

jsem konzultoval přípravu na tréninku a následně jsem měl tu šanci vidět jeho 

závody.  

 

Kategorie „Muži“. 

Za nejlepší výsledky v kategorii mužů považuji výsledky z eliminace a hlavního 

závodu Tomáše Jeřábka ve velkorážné terčovnici. Musím však konstatovat, že jeho 

umístění na 6. místě bylo pro nás oba určitým smutným koncem závodu. Poslední 

ranou 9,8 bodu se Tomáš připravil o druhé místo. I tak vím, že je Tomáš 

mimořádným střelcem, který umí pracovat v náročném prostředí takovýchto závodů. 

Velký kus cesty ušel ve své přípravě i Ondřej Rozsypal. Jednoznačně dokázal 

zpřesnit svoji práci v poloze leže. Také zde v závěru závodu přišel minimálně o lepší 

umístění. Petr Šmol nenalezl svoji potřebnou sebedůvěru a závod nedokázal zastřílet 

dle svých představ. Týmový výsledek je tak za očekáváním. Výsledek Vaška 

Hamana je jeho průměrný, v závodě sice střelil pouhé čtyři devítky, ale i on si 

stěžoval, že nedokázal zasahovat přesnější a vyšší desítky. S velkým smutkem jsem 

musel před touto soutěží ohlásit, že v disciplíně LM 3x40 se poprvé nezúčastní naši 

sportovci. Můj návrh jsem dlouho zvažoval, přemýšlel jsem o možném startu 

některých našich sportovců, ale rozhodl jsem se tuto soutěž neobsadit. Pro další 

období je tedy naším velkým úkolem zlepšit výkonnost i v této disciplíně. 

 

Kategorie „Ženy“. 

Tato kategorie je právem považována za naši nejlepší. Jména nominovaných 

sportovkyň jsou známá v celém střeleckém světě. Výjimkou je nová členka týmu, 



Martina Francová, která se dokázala prosadit v nominacích. Závod ve vzduchové 

pušce byl naší velkou šancí v týmovém pojetí, ale dalo se čekat i možné kvalitní 

umístění v jednotlivcích. Zde však nevyšla první položka Katce Emmons, která ji tak 

odsunula za finálové umístění. Její následná střelba v dalších položkách již ukázala 

její mimořádné schopnosti. Dalším „želízkem v ohni“ byla naše talentovaná střelkyně 

Nikola Mazurová. Její schopnosti jsou nepřehlédnutelné. Mimořádná schopnost 

soustředit se, kvalitní příprava na závod, úžasná technika a talent. To vše jsou její 

největší přednosti. Také ji od postupu do finále dělilo jen několik málo desetin. Třetím 

členem týmu byla Adéla Sýkorová, která technicky závod zvládla, ale výkon ji nemohl 

uspokojit. Druhým závodem byla soutěž SM 3x20. Také zde se dal očekávat 

zajímavý souboj o nejvyšší mety. Zde začala soutěž družstev s určitou „smůlou“, kdy 

náš tým skončil na čtvrtém místě se stejným počtem bodů. Smutek a zklamání byl na 

celém týmu znát. Druhý den byla soutěž jednotlivců. Již ráno bylo vidět, že děvčata 

mají vše řádně srovnané a promyšlené, příprava běžela v zaběhlých rituálech, 

sebevědomí a soustředěnost na závod byla stoprocentní. Výsledky tomu nasvědčují. 

Adéla Sýkorová – základní závod 588 bodů, Nikola Mazurová – základní závod 587 

bodů – vyrovnaný juniorský světový rekord, obě suverénní postup do finále. Finálový 

závod byl náročný, 8. místo pro Adélu Sýkorovou a 6. místo pro Nikolu Mazurovou 

znamenal zisk prvního kvalifikačního místa na OH. Finálový závod považuji vždy za 

úspěch. Samotné finále klade vysoké nároky na trénovanost sportovců v kombinaci 

s psychickou odolností. Martina předvedla stabilní výkon, přála si více, ale její první 

start na takovémto závodě prostě překvapení nepřinesl. Jedná se o pracovitého 

sportovce, kterému vítězství v nominaci na tento závod pomůže v dalším růstu.  

 

Kategorie „Junioři“ – „Juniorky“. 

Za nejlepší výkony v kategorii juniorů považuji závod 3x40 Adama Cipra, který 

dosáhl výkonu 1158 bodů a 14. místa a také 13. místo Petra Nymburského v závodě 

LM 60. Slušný výkon v disciplíně VzPu 60 dosáhl Aleš Entrichel. Nikole Foistové se 

nejvíce podařilo prvních padesát ran vleže a závod SM 3x20. Výkon 573 bodů a 

způsob jak výkonu dosáhla lze považovat za moderní a věřím, že Nikola je schopná 

ještě dalšího zlepšení. 

 

Celkově považuji MS za úspěšné, zisk kvalifikačního místa na OH, finálová 

účast dvou našich žen, závod Tomáše Jeřábka ve velkorážné terčovnici a některé 

jednotlivé závody dalších sportovců jsou příslibem dalšího dobrého fungování 

puškového týmu. Pro příští rok jsem i optimistou v účasti našich juniorek na ME a 

věřím, že dojde i k zlepšení v mužských disciplínách, konkrétně v disciplíně 3x40.  

Závěrem bych rád poděkoval všem sportovcům, trenérům RSCM, trenérům 

rezortů a celému realizačnímu týmu a také svému asistentovi, Petru Černochovi. Tito 

všichni jsou strůjci toho, co se povedlo. To, co se nepovedlo, nechť je každému 

motivací pro další, lepší trénink a přípravu. 

V Novém Boru, dne 25.9.2014 

Za puškové disciplíny, Luboš Opelka 


