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MISTROVSTVÍ SVĚTA – disciplína SKEET 

Lonato del Garda ITA 2.-11.7.2019 

 
Na mistrovství světa jsme vhledem k programu soutěží odjížděli na 2 skupiny. V první 

byli muži Jakub Tomeček, Tomáš Nýdrle, Jan Zámečník a juniorky Zuzana Zaoralová, 

Dominika Brožková, Pavla Mrňová. Podle původního plánu byla v nominaci Denisa 

Zdeňková, ale vzhledem k jejím zdravotním problémům musela být nahrazena 3 dny před 

odjezdem právě Pavlou Mrňovou.  

O dva dny později ve druhé skupině s Janem Sychrou přijeli junioři Daniel Korčák, Richard 

Klika, Josef Stránský a ženy Barbora Šumová, Martina Skalická, Anna Šindelářová. 

 

Nejdříve závodily kategorie juniorek a mužů, poté následovaly soutěže MIX. Nakonec stříleli 

svůj závod junioři a ženy.  

 

 
 

Juniorky – 27 závodnic 
Vzhledem k druhému soutěžnímu dnu na 10 střelištích disciplíny TRAP a jejímu 

finálovému programu neměl SKEET neoficiální trénink. Všechny juniorky střílely maximálně 

3 položky oficiálního tréninku.  

Dominika Brožková 24, 23, 21, 24, 22 – 114 a 8. místo. Dominika při své premiérové 

účasti na velké soutěži vůbec nezklamala, naopak. V osobním rekordu zaostala 1 terč za 

finálem. Pěkný výkon. 

Zuzana Zaoralová 23, 24, 23, 20, 20 – 110 a 16. místo.  Po prvním dnu patřila Zuzka mezi 

nejlepší juniorky. Nástřel 70 byl skvělý. Bohužel druhý den už nebyl zdaleka tak povedený a 

na finále v celkovém součtu chybělo 5 terčů. 

Pavla Mrňová 22, 17, 20, 18, 22 – 99 a 25. místo. Pavla střídala dobré položky s hodně 

nepovedenými. Určitě mohla přidat pár terčů, na výsledek kolem 105 myslím měla 

výkonnost.  

 

V soutěži družstev skončily juniorky na 4. místě nástřelem 323. Na bronzovou medaili 

chybělo 6 terčů. 
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  Muži – 130 závodníků 
Stejně jako juniorky i muži stříleli 3 položky oficiálního tréninku.  

Tomáš Nýdrle 25, 24, 24, 25, 25 – 123+8+60 a 1. místo. Tomáš zastřílel jednoznačně životní 

závod. Po prvním dnu kvalifikace to ještě nebylo tak jednoznačné, ale druhý den se 

bezchybnou střelbou probojoval nejprve do rozstřelu o finále, když pro 4 střelce byly pouze 

3 místa. Tomáš rozstřel vyhrál a postoupil do finále ze 4. místa. V něm pak předvedl střelecký 

koncert. Ve finále ani jednou neminul, vyrovnal světový rekord, ale především získal titul 

světového šampióna. Tomáš Nýdrle se stal a je MISTREM SVĚTA!!! 

Jakub Tomeček 24, 24, 23, 25, 25 – 121 a 15. místo. Kuba zastřílel skvěle druhý den, ale 

4 chyby v úvodních 3 položkách bylo moc. Na finále to sice nestačilo, ale od Kuby kvalitní 

výkon a pěkné umístění na MS. 

Jan Zámečník 23, 21, 23, 24, 24 – 115 a 69. místo. Honza nezvládnul první den. Možná to 

byl pro něj po delší době velký závod a nepovedlo se mu úplně uhlídat techniku střílení. 

Chyboval hodně na stanovištích 4, 5, 6. Druhý den byl už výrazně lepší. 

 

Tým mužů se umístil nástřelem 359 na 8. místě. Na bronz chyběly 2 terče.           

         

 
 

Soutěž MIX týmů – seniorských 37, juniorských 15 týmů v soutěži 
Seniorské týmy:  

1. Tomáš Nýdrle + Martina Skalická – 74 + 68 = 142 a 8. místo 

2. Jakub Tomeček + Barbora Šumová – 69 + 72 = 141 a 9. místo  

Velkou pochvalu zaslouží Tomáš Nýdrle a Barbora Šumová, kteří podali špičkový výkon. 

 

Juniorské týmy: 

1. Daniel Korčák + Zuzana Zaoralová – 68 + 67 = 135 a 6. místo 

2. Richard Klika + Dominika Brožková – 66 + 59 = 125 a 14. místo 

 

Seniorská soutěž se střílela na 3 střelištích, juniorská pouze na 1 střelišti všechny položky. 

 
  

Junioři – 36 závodníků 
 Junioři a ženy začínali svůj individuální závod trochu netradičně až po soutěži MIXU. 

Někomu to možná pomohlo, jinému ne. Program soutěží byl ale takový a museli jsme ho 

akceptovat. 
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Daniel Korčák 25, 25, 23, 22, 25  – 120+3+ 55 a 1. místo. Dan předvedl v základu opět 

skvělý výkon. Po prvním dnu vedl, a i když nám druhý den ráno trochu zatrnulo, poslední 

položku perfektně zvládnul. V rozstřelu o pořadí ve finále sice neuspěl, ale ve finále Daniel 

exceloval, prodal zkušenosti z loňského roku, kdy byl ve finále jak na MS, tak ME. Bylo to 

nejlepší odstřílené finále, které jsem kdy u Dana viděl. Prostě perfektní. Daniel Korčák se stal 

JUNIORSKÝM MISTREM SVĚTA!!! Velká gratulace! 
Richard Klika 24, 25, 21, 23, 21  – 114 a 19. místo. U Richarda jsme zvyklí na trochu lepší 

výkony, ale nepovedly se 2 položky. Měl výborný vstup do závodu i solidní umístění po 

prvním dnu. Nástřel 44 druhý den je prostě málo. Na rozstřel o finále scházely 3 terče. 

Josef Stránský 25, 24, 22, 19, 23 – 113 a 23. místo. Pro Josefa to byl první závod tohoto 

typu. Přesto skvělý začátek soutěže i celý první den. Bohužel tragická první položka druhého 

dne připravila Josefa o výrazně lepší výsledek.  

 

Družstvo juniorů obsadilo nástřelem 347 terčů 4. příčku. Jeden terč chyběl klukům na 

bronzovou medaili. 

Český juniorský tým obhajoval zlaté medaile z loňského roku. Kluci měli jednoznačně 

výkonnost na zisk družstevní medaile. Bohužel se to nepovedlo. 

 

 
 

Ženy – 61 závodnic 
Všechny holky střílely vyrovnaně a velmi podobně. Žádná z nich nepodala výkon na 

hranici svých možností, ale ani vyloženě nezklamala. Stále tam jsou rezervy. Co je ale 

myslím důležité, že se celkový dojem ze střílení a výsledky na mezinárodních soutěžích 

pomalu zlepšují. Měli bychom být všichni trpěliví. Holky potřebují dobře a hodně trénovat 

a sbírat zkušenosti na velkých soutěžích.  

Na finále byl v kategorii žen potřeba nástřel 119 terčů. 

 

Martina Skalická 23, 23, 21, 23, 24 – 114 a 22. místo 

Anna Šindelářová 24, 22, 23, 22, 23 – 114 a 23. místo 

Barbora Šumová 24, 23, 21, 22, 22 – 112 a 31. místo  

 

V soutěži družstev skončily holky na 6. místě nástřelem 340. Na bronzovou medaili chybělo 

8 terčů. 
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Vystoupení našich sportovců na letošním mistrovství světa v Itálii musíme hodnotit 

velmi pozitivně. Tomáš Nýdrle získal pro Českou republiku poprvé v historii individuální 

medaili z MS. A rovnou tu nejcennější. Daniel Korčák potvrdil vynikající a stabilní 

výkonnost na velkých soutěžích. Opět se prostřílel do finále. V něm naprosto zaslouženě 

zvítězil a získal titul juniorského mistra světa. Další družstevní medaile jen těsně unikla.  

Podmínky pro střílení se během mistrovství světa velmi rychle a zrádně měnily. Často byly 

ideální, ale například druhý den soutěží žen a juniorů to byla větrná loterie. Ale i mužům a 

juniorkám vítr a vedro občas znepříjemňovaly střílení. 

 
Organizačně to na mistrovství světa hlavně ze začátku hodně skřípalo. Zlobila 

elektronika a vypouštění terčů. Prý to bylo zaviněné úderem blesku při noční bouřce. Položky 

při oficiálním tréninku nabíraly několika hodinová zpoždění. Naprosto nepochopitelné pak 

bylo, jak při soutěži mistrovství světa rozhodují úvodní položky pouze 2 rozhodčí. Hlavní a 

postranní, který zároveň zapisuje. Bylo kolem 

toho hodně dohadů, protože terče zrovna křehké 

nebyly a sporů o zasažený terč bylo dost. JURY 

odpověděla, že pořadatel má na 5 střelišť pouze 

10 rozhodčích, a že je to pro všechny stejné. 

Navíc krajní pravé střeliště bylo po celou dobu 

mistrovství bez tabule!   

Ještě jednou velké poděkování a 

gratulace sportovcům, úspěšným osobním 

trenérům a všem, kteří se podílí na přípravě. 

Udělali jsme ve světě obrovskou reklamu 

českému střílení a České republice. Těch 

přijatých gratulací a poklon před umem našich 

střelců bylo opravdu hodně!  

Díky Janu Sychrovi za asistenci na MS. Panu 

Machátovi, Radku Jančíkovi a Martinu 

Havlíkovi za organizační a logistickou výpomoc 

během tréninků a soutěží. Kanceláři 

reprezentace ČSS za perfektní zajištění 

mistrovství světa. 

 

 

V Kolíně dne 13.7.2019       Mgr. Petr Luštický 


