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Tisková zpráva 

Finále Světového poháru – ISSF President’s Cup 

ve sportovní střelbě 

 
Finále Světového poháru ve sportovní střelbě, od roku 2021 zvané ISSF President’s Cup, bude letos 

od 28. listopadu do 4. prosince hostit egyptská Káhira, stejně jako nedávné Mistrovství světa. V každé 

olympijské disciplíně se může zúčastnit pouze 12 nejlepších střelců podle světového žebříčku daného 

roku. O Golden Target Award a titul Nejlepší sportovní střelec světa v tomto roce zabojuje dokonce devět 

reprezentantů České republiky, což lze historicky považovat za zatím nejsilnější účast.  

V brokových disciplínách budou naše barvy hájit tři střelci (Jiří Lipták – trap, Barbora Šumová 

a Jakub Tomeček – oba skeet), v puškových disciplínách čtyři (Petr Nymburský a Veronika Blažíčková – 

oba třípolohová malorážka, Lucie Brázdová – vzduchová puška a Jiří Přívratský, kterému se podařilo 

obsadit jak vzduchovkový, tak malorážkový žebříček) a dva pistoláři (Martin Strnad – rychlopalná pistole 

a Pavel Schejbal – vzduchová pistole). Své svěřence doprovodí reprezentační trenéři Petr Hrdlička (trap), 

Petr Zvolánek (skeet), Luboš Opelka (puška) a Martin Tenk (pistole). 

 

Letos bez Davida 

Naposledy oslavovala Česká republika vítěze Finále SP – ISSF President’s Cupu v roce 2021, kdy 

se našim olympionikům Jiřímu Liptákovi a Davidu Kosteleckému podařil vskutku husarský kousek - 

naprosto ovládli celé finále a zopakovali tak medailovou sklizeň z Tokia 2021 pouze v opačném pořadí 

zlatý David, stříbrný Jirka. „Škoda, že si současné vedení ISSF mění pravidla, jak chce, a již nezve vítěze 

předchozího roku k obhajobě. Bylo by fajn dát si repete s oběma kluky,“ podotýká reprezentační trenér 

Petr Hrdlička a dodává: „Tak musíme zabojovat s Jirkou za dva.“ 

 

Dva Martinové 

Avšak i v současné výpravě máme vítěze Finálí SP. Jsou jimi oba pistoláři Martinové, jeden na 

pozici reprezentačního trenéra, druhý na pozici zdvojené, sám sportovec a zároveň osobní trenér dalšího 

účastníka Pavla Schejbala.  

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s. 

 

CZECH SHOOTING FEDERATION  

mailto:shooting@shooting.cz


Reprezentační trenér Martin Tenk získal titul Nejlepší střelec světa v roce 2003 v nyní již 

neolympijské disciplíně libovolná pistole a poté v Bangkoku vyhrál Finále SP. „Tenkrát se Nejlepším 

střelcem roku vyhlašoval pouze jeden střelec napříč všemi disciplínami podle výsledků všech kol 

Světových pohárů a šampionátů za daný rok. Dostal jsem jako cenu takový malý keramický obrázek, ale 

pro mne má hodnotu asi větší, než olympijská medaile (bronz z OH Sydney 2000 – pozn. redakce). Mám 

ho dodnes,“ vzpomíná Martin Tenk. „Ve vlastním Finále se pak utkalo dvanáct nejlepších sportovců 

v každé disciplíně, to se nezměnilo. Byl to zážitek stát na palebné čáře s těmi opravdu nejlepšími 

z nejlepších. A porazit je! To se také nezměnilo a zážitek to každopádně bude i tentokrát,“ usmívá se 

Martin a přeje našim finalistům jen ty nejlepší zážitky, přestože připouští, že konkurence je skutečně 

silná.  

Rovněž Martin Strnad již dokázal porazit dvanáct nejlepších z nejlepších a snad shodou náhod či 

osudu zvítězil také v Bangkoku jen o pár let později v roce 2012. A jak svou účast vidí on? „Sezóna je 

letos extrémně dlouhá, což není samozřejmě ideál. Na začátku prosince se normálně věnujeme regeneraci 

a fyzičce, místo toho teď pokračuji v závodní přípravě. O víkendu jsem střílel na střelnici v závějích, 

nejdříve jsem ale přemlouval terčové zařízení, aby se rozehřálo. To nejsou zrovna typické káhirské 

podmínky (smích).“ Ale i on se těší na souboj mezi top 12: „Jinak mám pochopitelně radost, že se mi 

podařilo vrátit se do světové špičky po zdravotních problémech s rukou a poté, co jsem defacto ukončil 

závodní kariéru jako sportovec a stal se více trenérem.“ Trenérskou zásadou se bude řídit i v době pobytu 

na hotelu: „Nedělá úplně dobrotu, když trenér bydlí se svým svěřencem,“ čímž má na mysli mladého 

nadějného reprezentanta Pavla Schejbala. „Takže budu na pokoji raději s Marťasem (Tenkem). Přeci jen 

jsme toho už spolu něco naharcovali po světě a nabydleli se po hotelích,“ se smíchem naráží na fakt, že se 

současným reprezentačním trenérem prožil i část jeho závodní kariéry.  

 

Hvězdný team 

Jak už bylo zmíněno na začátku, jedná se o historicky nejsilněji obsazené Finále SP českými 

střelci. Ve výpravě nechybí všichni tři letošní Mistři Evropy, všech pět držitelů účastnického místa na OH 

2024 v Paříži, finalisté Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Jeden ze sportovců naší výpravy se 

dokázal prosadit hned ve dvou disciplínách. Nejmladší členka je věkem teprve juniorka a s přehledem 

konkuruje dospělým… Už to všechno je velký úspěch, radujme se z něj a přejme výpravě šťastnou cestu 

a jen ty nejlepší zážitky. 
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