
Nominační závody IWK Mnichov. 
 
 Ve dnech 23.1. - 26.1.2013 se konal v Mnichově mezinárodní závod - disciplíny vzduchová 
puška a pistole. 
 Pro část našeho reprezentačního týmu byl zvolen tento závod jako závěrečný nominační pro 
účast na ME v Dánsku. V puškových disciplínách byla zvolena nejkratší možná varianta s příjezdem 
v den tréninku a přejímek tj. 23.1.2013. Důvodem byla snaha o maximální úsporu finančních 
prostředků.  
 
Nominovaní sportovci a přehled všech výsledků: 

Kategorie Jméno Dosažené výsledky 

První závod Druhý závod 

Muži Ondřej Rozsypal 594 588 

 Václav Haman 592 595 

 Petr Šmol 591 593 

 Vladimír Haloda 588 585 

    

Ženy Adéla Sýkorová 398 396 

 Pavla Kalná 393 394 

 Klára Bartošová 386 399 

 Martina Francová 393 390 

    

Junioři Petr Nymburský 591 596 

 Aleš Entrichel 586 587 

 Martin Havlík 582 579 

 Jiří Bečka 584 588 

    

Juniorky Nikola Mazurová 396 399 

 Gabriela Vognarová 393 395 

 Monika Vránková 394 398 

    

 
 
 Všechny kategorie byly tradičně velice kvalitně obsazené a tento závod byl pro řadu 
střeleckých federací celého světa závodem nominačním.  
 Závod byl nominační i pro naše sportovce, s výjimkou Ondřeje Rozsypala, Adély Sýkorové, 
Pavly Kalné, Petra Nymburského a všech tří zúčastněných juniorek.  Sportovci dopředu věděli, že 
musí podat co nejlepší výkony, zvláště pak ti, kteří neměli účast na ME jistou.  
 Protože vím, že je velmi náročné podat výsledek tzv. „na požádání“ musím hodnotit 
výkonnostní úroveň některých našich střelců jako mimořádnou a určitě konkurenceschopnou.   
 
 Mimořádných výsledků bylo dosaženo např. celým týmem juniorek. Nikola Mazurová, Gábina 
Vognarová a Monika Vránková přesvědčily o stabilitě výkonnosti a schopnosti střílet velmi kvalitní 
výsledky. Výkony a účast v obou finálových závodech Nikoly Mazurové, osobní rekord a také účast ve 
druhém finálovém závodě Moniky Vránkové, jsou zcela mimořádné. Jsem také rád, že Gábina 
Vognarová prokazuje stoupající tendenci své formy, o čemž svědčí její kvalitní výkony, ale i samotný 
způsob provádění střelby. Vysoké výsledky všech tří juniorek zaslouží pozornost a jsou určitě 
příslibem pro další roky v kategorii žen.  
 



 Právě v kategorii žen však nebyla ještě ukončena nominace a tak jsem očekával souboj mezi 
Martinou Francovou a Klárou Bartošovou. Jednalo se tedy o závěrečný rozstřel. Hned první závodní 
den však měla velké zdravotní problémy Klára Bartošová, do závodu nastoupila, ale ani tak 
nedokázala podat potřebný kvalitní výkon (386 bodů). Protože ani Martině se nepodařilo splnit 
nominační limit (396 bodů) bylo nutné čekat na výsledky druhého rozstřelového závodu. Musím 
přiznat, že jsem byl z této situace zcela vyveden z míry, protože jsem očekával rozhodnutí v prvním 
závodě.  
 Druhý den jsem se ráno zeptal na zdravotní stav Kláry a s napětím jsem očekával druhý 
závod. Klára sice nebyla úplně v pořádku, ale došlo k určitému zlepšení a tak mohlo dojít 
k závěrečnému rozstřelu. Tento závod se otočil zcela ve prospěch Kláry, která nastřílela osobní 
rekord, a výsledek 399 bodů ji poslal do finále.  
 Dalšími mimořádnými výkony se předvedla Adéla Sýkorová, které měla účast na ME jistou, 
ale byla připravena bojovat o nejvyšší příčky. V prvním závodě zcela jistě postoupila do finále 
s výsledkem 398 bodů a měla tak příležitost prověřit a zkusit nový způsob tohoto závodu. Výkony, 
které nastřílela Pavla Kalná, jsou v letošní sezoně její slabší, ale i tak dosáhla kvalitní družstevní 
výkony. Martině se sice úplně nepodařilo nastřílet dle její představy, ale i tak její vystoupení 
hodnotím zcela pozitivně, protože dokázala projít nominací až do Mnichova. Jedná se o nejmladší 
střelkyni v týmu a svoji roli jednoznačně zvládla.  
 V kategorii mužů byl závěrečný rozstřel zrušen, nominace byla stanovena a Vladimír Haloda 
byl postaven do role náhradníka na ME. Oba závody byly výsledkově naprosto mimořádné, zvláště 
však druhý závod, kdy Peter Sidi z Maďarska nastřílel maximální možný výsledek 600 bodů. Bylo 
nádherné sledovat, jak pracoval na každé ráně. Bylo vidět, jak musí řešit stoupající nervozitu a 
závěrečný potlesk byl odměnou za jeho bezchybnou střelbu. Nejlepší výsledky našich sportovců, 595 
bodů Vašek Haman a 594 bodů Ondřej Rozsypal jsou v konkurenčním srovnání spíše družstevními 
výkony, ale celkově tato kategorie stále výsledkově roste. Dlouhou dobu nebylo dosahováno takto 
stabilních výsledků nad 590 bodů jako výsledkového minima a nelze také opomenout, že právě v této 
disciplíně Ondřej Rozsypal získal kvalifikační místo na OH 2012. 
 Také v kategorii juniorů muselo dojít k rozhodnutí o složení týmů pro ME. Petr Nymburský byl 
stanoven jako jistý účastník ME a svoji pozici jednoznačně uhájil. Domnívám se, že zcela dospěle 
postupoval jedním i druhým závodem. Měl jsem příležitost sledovat oba závody, ale závěrečné 
položky ve druhém závodě jsem považoval za naprosto promyšlené, dospělé a střelecky zralé chování 
tohoto mladého střelce. Jeho osobní rekord a postup do finále byl pro mne příjemným zážitkem. Aleš 
Entrichel sice také potvrdil oprávněnost nominace, ale podobně jako Jirka Bečka musí svoji výkonnost 
posunout na vyšší úroveň, pokud oba chtějí v následující kategorii obstát a bojovat o další nominace 
na zásadní závody.  
 
 Za povšimnutí však také stojí finálové závody, střílené již podle nových pravidel. Jediný 
střelec, který dokázal uhájit svoji pozici jedničky z kvalifikace, byl Peter Sidi. Nové pravidlo ruší 
přičítání kvalifikačního výsledku k finálovému a tak začínají všichni od nuly. Bude tedy nutné trénovat 
nový způsob prosazování se ve finálových závodech a samotný způsob finále přijmout. Osobně jsem 
sledoval všechny puškové finále. S určitou „lítostí“ jsem však musel také sledovat vyřazování našich 
sportovců, kteří nastříleli vysoké výsledky v kvalifikaci, ale ve finále na medaili nedosáhli. Přál jsem 
jim medaili, ale sám věřím, že určitě jinde a jindy na medaili dosáhnou.  
 
 Děkuji za týmovou práci všem sportovcům, trenérům a funkcionářům.  
 
 Za celý reprezentační tým,                            Luboš Opelka – státní trenér puškových disciplín 


