
 

 

MISTROVSTVÍ SVĚTA CAIRO EGYPT 

pistolové disciplíny 

 

Ve dnech 12.10. – 28.10. 2022 proběhlo v Cairo (Egypt) Mistrovství světa ve sportovní střelbě. Jelikož 

se MS konalo na stejné střelnici jako SP v únoru, dalo by se očekávat, že po organizační stránce to bude 

vyladěno na jedničku. Opak byl však pravdou. Cesta z letiště až po ubytování nám trvala „jenom“ 

5 hodin oproti minulých 11 hodin, ale to bylo jen malé zlepšení. Větší problémy nás teprve čekaly 

v průběhu celého MS. 

Jako první z našich pistolářů stříleli Jindra Dubový a Pavel Schejbal VzPi 60. Pavel střílel prvních 30 ran 

výborně, ale ve čtvrté položce (94b.) měl bohužel dvě blízké osmičky a naděje na finále se pomalu 

rozplývala. Pavel však zabojoval a s celkovým výkonem 580 b. byl po první směně na 6. místě. Mé 

tušení, že to na finále nakonec stačit nebude se bohužel vyplnilo. Pavel obsadil 14. místo. Základní 

závod vyhrál Zhang Yifan s výkonem 589 b.  Jako druhý nastupoval Jindřich Dubový. Jindrovi se však 

nedařilo už od samého začátku závodu. Byť měl v závodě pouze jednu osmičku, tak celkově 571 b. je 

málo a skončil až na 67. místě. 

Další disciplínou, které jsme se zúčastnili, byla standartní pistole 3 x 20. Tady již začaly organizační 

potíže. Původně nebyl plánovaný žádný oficiální trénink, potom se vyhlásil neoficiální trénink, tento 

trénink byl však brzy zase zrušen. Nakonec proběhl oficiální (PET) trénink těsně před závodem. V této 

disciplíně nás reprezentovali Matěj Rampula, který s výkonem 569 b. obsadil 8. místo, a Tomáš Těhan 

s výkonem 558 b. skončil na 27. místě.  

Poté se střílela disciplína StPi MIX. Zde startovali Anna Dědová s Matějem Rampulou. Bohužel po první 

části závodu se jim nepodařilo probojovat do první osmičky a skončili na nepopulárním devátém místě. 

Další neolympijskou disciplínou, v níž jsme měli zastoupení, byla RP MIX. Zde startovaly dvojice Alžběta 

Dědová s Matějem Rampulou a Anna Dědová s Martinem Podhráským. Obě naše dvojice se 

probojovaly do osmimístného finále a pokračovaly v boji o medaile. První dvojici Bětce s Matějem se 

to však nepovedlo a skončili na 7. místě. Druhá naše dvojice Anička s Martinem bojovali tvrdě 

a vypadalo to na bronzovou medaili. Nakonec však po krutém boji s Korejci  17 : 11 skončili na čtvrtém 

místě. Jejich výkon byl však velmi dobrý a chybělo jen trošku štěstí. 

Další disciplínou, a to již olympijskou, byla SP 30 + 30 ženy. Zde jsme měli tři závodnice. Aničku 

Dědovou, která po první polovině závodu - mířené s 284 b. - byla na průběžném 55.místě, Veroniku 

Schejbalovou s 282 b. na 68. místě a na 71. místě Bětku Dědovou. Druhý den byla figura. Bětce se 

nevyhnuly zdravotní problémy (bolest zubů) a s figurou 287 b. a celkovým výkonem 568 b. obsadila 

konečné 64. místo. Aničce se figura velmi povedla 295 b. a s celkem 579 b. skončila na 23. místě. Verča 

Schejbalová z celé trojice žen nastřílela nejméně a po figuře 284 b. a s celkem 566 body obsadila až 

67. místo. Tento základní závod vyhrála Němka Doreen Vennekamp s celkovým výkonem 590 b. Na 

postup do finále bylo třeba 583 b., škoda nepovedené první poloviny závodu všech tří děvčat. 

Ve stejný den jako děvčata střílela SP, stříleli první polovinu závodu v disciplíně RP 30 + 30 naši muži. 

První polovina závodu nebyla pro naše kluky vůbec špatná. Matěj Rampula 293 b., po druhé polovině 



závodu 291 b. a celkově s 584 b.  postupoval jako pátý do semifinále. Oběma Martinům už druhá 

polovina závodu tolik nesedla. Martin Podhráský s celkovými výkony 580 b. obsadil 17. místo a Martin 

Strnad s 576 b. byl dvacátý čtvrtý. Matěj Rampula tedy jako jediný z našich postoupil do semifinále, 

kde proti němu stříleli Lee Jaekyoon – KOR, Clement Bessaguet – FRA, Christian REITZ – GER. Bohužel 

se Matějovi nepodařilo postoupit do finálové čtyřky. Skončil však na krásném sedmém místě. Chybělo 

velmi málo k tomu, aby Matěj získal QP místo na OH, protože poslední, kdo bral toto QP byl Číňan Lu 

Zhiming, který v semifinále nastřílel stejný výsledek jako Matěj, ale pořadí určoval základní závod, ve 

kterém byl Číňan o bod lepší s 585 b. Byla to opravdu smůla, protože Matěj měl v tomto semifinále 

několik ran 9,6. Hit je až od rány 9,7 b. Škoda, škoda, velká škoda! Tak tedy příště.  

Poslední, kdo se na tomto MS z našich pistolářů představil, byl Tomáš Těhan v disciplíně VP 30 + 30. 

První polovinu – mířenou měl Tomáš 285 b., druhou – figuru 295 b. celkově 580 b. a 7. místo.  Tuto 

disciplínu vyhrál Christian Reitz – GER 588b., stříbrný byl Ruslan Lunev AZE 584 b. a bronz bral Peeter 

Olesk EST 584 b.  

Na závěr bych chtěl všem našim sportovcům poděkovat za vzornou reprezentaci a pogratulovat ke 

krásným výkonům. 
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Reprezentační trenér pro pistolové disciplíny     

     


