
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tisková zpráva Českého střeleckého svazu 

- 
Nominace sportovců na OH v Tokiu 

 
 

Na XXXII. Olympijských hrách v Tokiu bude Českou republiku reprezentovat osm 

střelců. Na základě získaných účastnických míst a dosažených výsledků nominoval Český 

střelecký svaz tyto sportovce:  

Davida Hrčkuláka pro disciplínu vzduchová puška 60 ran a vzduchová puška smíšené 

dvojice, Petra Nymburského pro disciplínu libovolná malorážka 3x40 ran, Jiřího 

Přívratského pro obě puškové disciplíny vzduchová puška 60 a libovolná malorážka 3x40 

a Nikolu Šarounovou pro disciplíny vzduchová puška 60, sportovní malorážka 3x40 

a vzduchová puška smíšené dvojice, Barboru Šumovou a Jakuba Tomečka pro brokovou 

disciplínu skeet, Davida Kosteleckého a Jiřího Liptáka pro brokovou disciplínu trap. 

Zatímco David Kostelecký je ve svých 46 letech vůbec nejstarším sportovcem české 

olympijské výpravy a Tokio pro něho znamená již šestý(!) start na OH, Jiří Přívratský (20 let) 

bude vůbec nemladším ze 116 českých reprezentantů na těchto olympijských hrách. 



Kompletní výprava střelců včetně reprezentačních trenérů a sportovního ředitele 

odlétá do Tokia v pátek 16. července ve dvou skupinách. Jako první v 10:55 hodin nastoupí 

do letadla reprezentanti disciplíny skeet se svým trenérem Petrem Luštickým a večer 

v 19:40 hodin se na cestu vydají puškaři s trenérem Jaromírem Burešem a reprezentanti 

trapu v doprovodu trenéra Petra Hrdličky a sportovního ředitele Martina Havlíka.  

 

Kdy našim fandit aneb sportovní střelba v programu OH: 

   

24.07.2021 Vzduchová puška 60 ženy + finále Nikola Šarounová 

25.07.2021 Vzduchová puška 60 muži + finále David Hrčkulák, Jiří Přívratský 

25.07.2021 SKEET 1. den Jakub Tomeček, Barbora Šumová 

26.07.2021 SKEET 2. den + finále Jakub Tomeček, Barbora Šumová 

27.07.2021 Vzduchová puška smíšené dvojice David Hrčkulák, Nikola Šarounová 

28.07.2021 TRAP 1. den David Kostelecký, Jiří Lipták 

29.07.2021 TRAP 2. den + finále David Kostelecký, Jiří Lipták 

31.07.2021 Libovolná malorážka 3x40 ženy + finále Nikola Šarounová 

02.08.2021 Libovolná malorážka 3x40 muži + finále Petr Nymburský, Jiří Přívratský 
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