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už z her v Riu 2016, kde startovala pod 
dívčím jménem Mazurová. V závodě 10 m  
vzduchová puška skončila v  kvalifikaci 
výkonem 618,4 bodu na 41. místě z 50 
účastnic. Dlužno dodat, že výkon na 
úrovni jejího osobního rekordu (629,8) by 
stačil na postup do finále, ale takových, 
kteří zůstali za svým maximem, by se ve 
startovním poli samozřejmě našlo víc. 

Bez české účasti se tentýž den střílela 
ještě vzduchová pistole mužů, stejně 
jako tatáž disciplína žen o den později.

V  neděli 25. 7. zasáhlo do bojů hned 
kvarteto Čechů. Skeetaři Tomeček a Šu-
mová měli na programu pouze první kolo 
kvalifikace, zatímco Jiří Přívratský s Da-
videm Hrčkulákem odstříleli celý kvalifi-
kační závod ve vzduchové pušce. Nevedli 
si špatně, vždyť 14. místo (Přívratský) 
a 19. místo (Hrčkulák) na olympiádě 

Kvalifikační cyklus (o  QP) se díky 
odložení termínu konání LOH 
tentokrát o rok protáhnul. V jeho 

průběhu se českým střelcům dařilo stří-
davě, ale nakonec do Tokia odletělo osm 
závodníků – čtyři brokaři a čtyři koulaři. 
To lze považovat za solidní úspěch. Celá 
česká výprava čítala 115 sportovců, takže 
střelci rozhodně netvořili bezvýznam-
nou skupinku. Ambice na zisk medai-
lí nemohly být před odjezdem nijak 
vysoké. Světová špička je vyrovnaná 
a velmi široká, v porovnání s velmocemi 
jako je Čína, Rusko, Indie atd. je naše 
střelecká základna malinká! Zároveň 
však nešlo říct, že by naši střelci byli bez 
šancí, vždyť nejeden z nich už posbíral 
úspěchy na soutěžích typu mistrovství 
světa, mistrovství Evropy a ve světových 
pohárech.

Ti, kdo dění okolo olympiády sledovali, vědí. Nicméně pro pořádek vyjasněme, 
že v titulku opravdu nemáme chybu. Hry v japonském Tokiu se uskutečnily letos, 
ovšem původní název Tokio 2020 jim pořadatelé ponechali. Těžko říci, jak na tuto 
anomálii budou v budoucnu pohlížet historické záznamy a který letopočet se bude 
uvádět. 
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střelecká revue

Tokio 2020 – čeští střelci 
zase přivezli medaile! 

Spíš průměrné výsledky
Hned první den po oficiálním zahájení 

her zasáhla do bojů Nikola Šarounová 
(nar. 1994). Někteří si ji budou pamatovat 

Zleva David Kostelecký, Martin Havlík (sportovní ředitel ČSS), Petr Hrdlička (reprezentační trenér) a Jiří Lipták

David Hrčkulák při neoficiálním tréninku


