
 

Světový pohár ve Španělsku – Granada 
 

 Ve dnech od 4.7 do 11. 7. 2013 se ve Španělsku konalo závěrečné kolo Světového 

poháru v Granadě. 

 Tuto střelnici jsem znal z ME v roce 2007. Vůbec se nezměnila co do vybavení ani do 

povětrnostních podmínek. Počasí se očekávalo teplé, teplota vystoupala až na 42 stupňů. 

Závod pořadatel uspořádal jako prověrku pro MS, které bude v příštím roce na stejném místě.  

 

 

 

 

Nominovaní za tým puškařů: 

 

jméno disciplína 

Adéla Sýkorová VzPu 40, SM 3x20 

Nikola Mazurová VzPu 40, SM 3x20 

Václav Haman VzPu 60, LM 3x40 

Petr Šmol VzPu 60, LM 60, LM 3x40 

 

 

 

Výsledky:    Ženy 

 
 VzPu  

40 

Umístění  

 

Eliminace 

SM 3x20 

Závod 

SM 3x20 

Umístění 

Sýkorová 414,5 22.místo 584 586 5.místo 

Mazurová 416,0 11.místo 582 571 47.místo 

 

Komentář: 

 Výsledky obou žen považuji za výborné. Prvním závodem byla vzduchová puška. 

Střílelo se hned ráno ve dvou směnách. Do první směny byla losem vybrána Nikola. Střílela 

zase svůj velmi kvalitní výkon. Začala sice slabší první položkou, ale v průběhu závodu se 

dokázala prosadit na finálové místo ve své směně. Musela tedy čekat na výsledky druhé 

směny. Zde startovala Adéla. Výsledky obou děvčat bez desetin jsou výborné, obě 398 bodů. 

Chybělo pouze maličko štěstí na přesnější desítky. Věřím, že příště bude štěstí stát na straně 

našich sportovců. Druhý závod žen byl závod SM 3x20. Své postavení ve světové špičce (č. 1 

ve světových tabulkách) prokázala Adéla, prosadila se do finále. Finále zvládla výborně 

v polohách kleče a leže, ale stoják jí nevyšel podle ideální představy. I tak je její výkon 

naprosto fantastický a zaslouží obdiv. Nikola byla také výborná. Eliminaci zvládla s 

přehledem a postoupila do hlavního závodu. Ten však již neprobíhal podle představ, které si 

Nikola přála naplnit. Nepodařil se jí klečák a stoják. Jen musím poznamenat, že v celém 

závodě měla 9x ránu 9,9. Považuji ji za velice kvalitního střelce, který se určitě prosadí 

v dalších závodech.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Výsledky:    Muži 

 
 VzPu  

40 

Umístění LM 60 

eliminace 

LM 

kvalifikace 

 

 

Eliminace 

SM 3x40 

Závod 

SM 3x40 

Umístění 

Haman 621,8 11.místo nestartoval ------------ 1136 nepostoupil ------------ 

Šmol 614,6 48.místo 608,3 nepostoupil 1151 1161 33.místo 

 

Komentář: 

 Nejlepším výsledkem mužů byla vzduchová puška 60ran u Vaška Hamana. Vaškovo 

střílení vzduchovky je konkurenceschopné. Umístění na jedenáctém místě je výborné. Tyto 

výsledky jej zařazují do TOP TÝMU v disciplíně. 

 Problémové disciplíny však jsou LM 60 a 3x40. Do ležáku jsem Vaška nemohl 

nominovat, protože výsledky nejsou na potřebné úrovni. Věřil jsem, že alespoň standard bude 

více konkurenční. Zde se Vaškovi nepodařilo postoupit. Viděl jsem celý závod a musím říci, že 

Vašek je bojovník, dělal maximum pro postup, ale momentální forma mu nedovolila střílet 

lépe. Snad jen jistotu výkonu v poloze stoje je možné považovat za pozitivní. 

  Petr Šmol se ve vzduchovce neprosadil. Osobně přiznával, že více pozornosti této 

disciplíně věnuje v zimním období kde má vyšší ambice. Ležák byl špatný, nepostoupil. Výkon 

byl slabý, nenašel návod na složité podmínky ve vysoké teplotě (cca 42 stupňů) a větrném 

počasí. Standard byl v eliminaci slušný, postoupil zcela jistým výkonem. Kvalifikace již byla 

ve znamení lepšího počasí a tak výkon prvního do finále 1180bodů byl mimořádný. Petr střílel 

stabilně, dosažený výkon je spíše družstevní, ale i tak kvalitní. Vím, že Petr i Vašek umí střílet 

podstatně lépe. Musí ještě mnohé změnit a naučit se, aby jejich střílení v malorážných 

disciplínách mohlo být považováno za konkurenceschopné. 

 

 Závěrem musím poděkovat všem sportovců. Žádný výkon se nerodil snadno. Všichni se 

snažili uspět, ale ne vždy se podaří. Díky za bojovnost, za mimořádné výsledky a snahu. 

Děkuji za pomoc osobním trenérů, realizačnímu týmu a kanceláři reprezentace. 

 

 

Za puškové disciplíny, Luboš Opelka – státní trenér 

 

 

 

V Plzni, dne 16.7.2013 

 

 

 


