
 
 
 

Hodnocení MS Káhira – Egypt 2022 
 
 
Vážení přátelé sportovní střelby, dovoluji si Vám napsat pár informací z MS Káhira.  
 
 
http://results.sius.com/Events.aspx?Championship=fa968480-08f3-4073-b15e-8a1b304a613e 
 
 
Výše uvedený odkaz Vám usnadní najít všechny výsledky. Doporučuji se podívat. Bylo dosaženo mnoho 
báječných výsledků. Střílelo se také nespočet disciplín, olympijských a také neolympijských. Puškové 
soutěže proběhly na střelnicích 10 m, 50 m a 300 m. Naši sportovci stříleli disciplíny 10 m a 50 m.  
 
 
Tým byl poměrně početný, ale již užší než na ME Wroclaw. 
 
 
Muži: 
Přívratský Jiří – VzPu, LM 3x20, LM 60, soutěže družstev a smíšených družstev 
Nymburský Petr – VzPu, LM 3x20, LM 60, soutěže družstev a malorážka smíšených družstev 
Smetana František – LM 3x20, LM 60, soutěž třípolohových družstev 
Entrichel Aleš – VzPu, soutěž družstev VzPu a smíšené družstvo VzPu 
 
 
 
Ženy: 
Brabcová Aneta - VzPu, SM 3x20, SM 60, soutěže družstev, smíšené družstvo VzPu a vleže 
Blažíčková Veronika – SM 3x20, SM 60, soutěž třípolohových družstev a malorážka smíšených družstev 
Brázdová Lucie – VzPu, SM 3x20, SM 60, soutěže družstev, smíšené družstvo VzPu a třípolohové 
Thurnwaldová Sabina – VzPu, soutěž družstev VzPu 
 
 
 
Juniorky: 
Zrůstová Adéla – VzPu, SM 3x20, SM 60, soutěže smíšených družstev VzPu a malorážka 
 
 
 
Junioři: 
Záborec Vojtěch - VzPu, SM 3x20, SM 60, soutěže smíšených družstev VzPu a malorážka 
 

http://results.sius.com/Events.aspx?Championship=fa968480-08f3-4073-b15e-8a1b304a613e


 
Naši vzduchovkáři. 

Celý závod MS byla kombinace soutěží juniorských a seniorských. Každý den byla nějaká sportovní 
událost. Soutěže jednotlivců byly střídány mixovými soutěžemi a soutěžemi týmů. Účast byla opravdu 
špičková. Mimo účasti Rusů a Bělorusů (ti mají zákaz účasti) zde byla celá světová špička. Nádherné 
výsledky uvidíte od celé řady sportovců, např. od sportovců z Číny, USA, Norska, Koreje a dalších. Na 
YouTube najdete úžasné záznamy finálí. Podívejte se na finále našeho Jirky Přívratského, získal zde 

kvalifikační místo na OH 2024. Byl to zážitek!       Máme celkem tři. Úžasný výsledek našich puškařů. 
 

 
Jirka ve finále. 



 
Osobně jsem si hodně užíval soutěže 3x20. Je to soutěž napínavá, plná zajímavých chvil, strategií 

s větrem, světlem a náročností tří rozdílných poloh. Soutěže vzduchovky však také ukazují tu úžasnou 
schopnost vytrvalosti a schopnosti opakovat super přesnou práci.  
 
 

 
Veronika při tréninku, vítr byl vlastně stále. 

 
 

 
Adéla s Vojtou – ano mají medaili z MS!! Vzácný úspěch, v puškách jediná. Gratulace!! 

 



 
Dlužím Vám foto Františka. 

 
Je po Mistrovství světa a je třeba přiznat, že očekávání našich sportovců byla v řadě soutěží asi 

vyšší. Přál jsem jim více finálových soutěží a více bojů o medaile. Obrovskou radost máme z výhry 
kvalifikačního místa na olympijské hry v Paříži.  

Konec sezony se tak přiblížil. Posledním TOP závodem roku 2022 tak bude finále světového 
poháru, zvláštně přejmenované na Prezidentský pohár, opět v Káhiře.  

Vidím celou sezonu jako velice zdařilou. Každý jednotlivec určitě hodnotí svoji sezonu 
samostatně. Osobně musím přiznat, že přemýšlím o všech cílových soutěžích, o přípravě a jak se nám 
podařilo tyto soutěže zvládnout. Bylo to pro všechny velice náročné. Sezona byla dlouhá, náročná, téměř 
bez odpočinku.  

 
Snad Vám náš reprezentační tým udělal také radost. Přál bych si to. Pokud jste členy ČSS, jsme 

jeden tým. Pokud ne, nevadí, jsme rádi, že nás sledujete.  
Děkuji všem sportovcům, realizačnímu týmu, spolupracujícím trenérům, přátelům z rezortů 

Dukla a Olymp a všem sponzorům. 
 

Už teď máme své sny pro příští sezónu.                 
 
Za puškový tým Luboš Opelka – reprezentační trenér. 
 
 

 
 
 
 


