
 

ISSF European Championship Larnaca (CYP) -  závěrečná zpráva, zhodnocení 

 

 V souladu s plánem mezinárodních akcí se střelci disciplíny Skeet zúčastnili ve dnech 31. srpna -12. září 2022 
Mistrovství Evropy v kyperské Larnace. Cílem výjezdu bylo bojovat o medaile jak v kategorii juniorů, tak i v obou 
kategoriích dospělých. Velkou motivací byla šance na zisk kvalifikačních míst (QP) na OH Paris 2024, které se zde 
v počtu dvou kusů poprvé přidělovaly v soutěžích Mužů a Žen. Taktéž možnost zisku kvalifikačního místa na Evropské 
hry (EG) Krakow 2023 byla cílem snahy většiny dospělých účastníků. Tato místa se přidělovala prvním 12 v pořadí 
v každé kategorii dospělých. 
 
 Výpravu řídili: pp. Martin Havlík – vedoucí výpravy, Petr Zvolánek – trenér disciplíny Skeet. 
 Nominovaní sportovci:  
Junioři - Bohumil Vobr, Adam Veselý, Martin Včelička (na náklady ČSS). 
Muži - Jakub Tomeček, Tomáš Nýdrle, Radek Prokop (na náklady ČSS), Daniel Korčák (na náklady CS Olymp) a Miloš 
Slavíček (na náklady ASC Dukla).  
Ženy – Barbora Šumová, Martina Skalická, Anna Šindelářová (na náklady ČSS). 
Juniorky – kategorie nebyla obsazena z důvodu aktuálně nízké výkonnosti českých juniorek.  
 
 Doprava: Tentokrát byla doprava velmi komplikovaná. Soutěže zahajovali Junioři, s pětidenním zpožděním 
po nich následovali dospělí. Vzhledem k aktuální situaci mnoha leteckých společností a vytíženosti jak letišť, tak i 
leteckých spojů ve vrcholné turistické sezóně bylo komplikované zařídit všechny lety. Proto některé skupiny 
cestovaly z Prahy, některé z Vídně, někdo letěl přímo, jiní s přestupy ve Vídni, či Mnichově. I leteckých společností 
bylo využito několik, včetně charterových letů. Proto bylo až s podivem, že všem účastníkům dorazily v pořádku jak 
zbraně, tak i zavazadla. 
 Doprava po Kypru – pro potřeby výpravy byla vypůjčena osobní vozidla. To se velmi pozitivně projevilo na 
organizaci přepravy sportovců mezi hotelem a sportovištěm. Střelci tak nebyli nuceni trávit dlouhé hodiny čekáním 
ve vedru na střelnici na nejbližší „Shuttle Bus“, které jely pouhé 3 za celý den! 
 Ubytování – Golden Bay Hotel Larnaka. V tomto hotelu výprava bydlela již během jarního SP. Velmi se 
osvědčil, jak svojí příznivou lokací, tak i kvalitou poskytovaných služeb. 
 Střelnice – Střelnice v Larnace je českým střelcům velmi dobře známa, jak z dřívějších šampionátů a SP, tak i 
ze zimních soustředění. Je vybavena vrhačkami Mattarelli, elektronickým vypouštěcím zařízením MultipullSoft, 
použité terče byly italské Eurotrap model Sagitario 2000. Bohužel na střelnici bylo velmi patrné, především při 
začátku tréninků Juniorů, že vybavení pro Skeet není v ideálním stavu a kondici. Seřízení trajektorií terčů nebylo zcela 
ideální, rychlosti jednotlivých terčů na střelišti i střelišť mezi sebou se dost lišila. Velké problémy byly s usazením 
vrhaček na některých střelištích (především E,F). Vrhačky ve věžích na těchto střelištích jsou usazeny na takových 
stolech, jejichž do sebe se zasunující nohy umožňují změnu výškového nastavení celé vrhačky proti výletovému oknu. 
Vše je fixováno pouze dvěma šrouby. Bohužel při úplném naplnění zásobníku terčů vrhačky docházelo postupně 
tíhou terčů ke změně usazení vrhačky a poklesu celého stolu nahodilým směrem. Proto, přestože byla ráno střeliště 
dokonale seřízena, během několika rund došlo vždy ke změně trajektorií terčů. U vysoké věže směrem nahoru, u 
nízké směrem dolů. Společně s větrem, který přerušovaně vál od nízké věže, docházelo k velmi neregulérním 
podmínkám pro střelce na těchto střelištích. Pořadatelé vše nakonec vyřešili, po mnoha našich urgencích, tím, že 
plnili zásobníky vrhaček pouze do 25% kapacity. To však mělo za následek časté vyrušování střelců personálem, či 
přerušení rund z důvodu prázdných vrhaček. 

Počasí: Počasí bylo typické pro tuto oblast a roční období. Po celou dobu vládlo teplé, slunečné počasí 
s převážně jasnou oblohou a mírným větrem. Teploty se pohybovaly v rozmezí 26°C ráno až 34°C odpoledne. 
Pocitovou teplotu po většinu soutěže snižoval vítr, který občas přecházel do silnějších poryvů.  

Střelivo: Díky úzké spolupráci s firmou Sellier&Bellot se podařilo s výrazným předstihem dopravit do místa 
konání pro všechny české účastníky soutěží Skeet reprezentační střelivo ČSS. I smluvní střelci S&B (Tomeček, Nýdrle, 
Šumová) měli v místě konání zajištěn dostatek jejich personalizovaného střeliva z produkce S&B. Vyhnuli jsme se tak 
nákupu velmi předraženého střeliva nabízeného pořadatelem. Navíc již v průběhu soutěží Trap docházelo 
k opakovaným problémům s několika typy střeliva italské provenience prodávaného v místě konání soutěže, které 
vykazovalo parametry zcela v rozporu s pravidly ISSF. Na některé typy tohoto střeliva byl dokonce vydán zákaz 



prodeje z důvodu nesplnění parametrů daných pravidly ISSF a hrozby diskvalifikace střelců, kteří by požívali toto 
střelivo. 

 
 

 
Průběh soutěží Junioři: 
Soutěže jednotlivců: V kategorii jednotlivců startovalo celkem 52 Juniorů. Kromě týmu Ruska byli opět 

přítomni všichni z kompletní evropské špičky. Bohužel naši Junioři nenavázali na svoje skvělé výkony z juniorského SP 
v Suhlu a výrazně zaostali za svými možnostmi. Čekali jsme od nich mnohem více a jejich vystoupení lze hodnotit jako 
velké zklamání. Nedokázali se adaptovat na jinou střelnici, na velký otevřený prostor, jiné pozadí. Časté změny 
rychlostí terčů a změny trajektorií způsobené větrem, či špatným seřízením střelišť znamenaly pro ně velké 
komplikace. Dvojstřely na stanovišti 4 byly mnohdy neřešitelným problémem. Již neoficiální a oficiální trénink 
naznačovaly velké problémy, což se potvrdilo i v soutěži. 

Bohumil Vobr – 113/125, 16.místo, 4 terče za finálovou skupinou.  
Adam Veselý – 110/125, 23.místo. 
Martin Včelička – 110/125, 26.místo. 
Soutěž týmů: Celkem startovalo 10 týmů Juniorů. Naši reprezentanti, oproti individuální soutěži,  výrazně 

zlepšili svoji techniku a zpřesnili střelbu. Především závěrečná, třetí položka, výsledkem 73/75 naznačila, kde jsou 
možnosti našich juniorů. Svým výkonem se probojovali do souboje o bronzovou medaili. Ten bohužel prohráli a 
obsadili 4.místo. 
Jak zlepšit výkonnost Juniorů? Častější účastí na soutěžích pořádaných na střelnicích, které jsou pro mladé střelce 
nové, jiné, neokoukané. Naši Junioři dokáží podávat výborné výkony na střelnicích v ČR, které mají naučené, 
nakoukané a na zahraničních střelnicích jim podobných. Bohužel skeetové střelnice v ČR a jejich pozadí jsou velmi 
atypické, naprosto odlišné od zahraničních. V zahraničí se převážně střílí na otevřených střelnicích s velmi vzdáleným 
pozadím, či naprosto otevřeným horizontem. Bude třeba více soutěží na střelnicích typu Porpetto, Todi a.p. Jen tak 
se naši Junioři naučí podávat dobré výkony i na soutěžích v zahraničí. 

 
Průběh soutěží Muži a Ženy: 
Z českého týmu mužů startovali v hlavní soutěži T.Nýdrle, J.Tomeček a R.Prokop, jmenovaní byli přihlášeni i 

do soutěže týmů.  M.Slavíček a D.Korčák startovali jako tzv.“RPO“. V ženách B.Šumová, M.Skalická i A.Šindelářová 
startovaly v hlavní soutěži jednotlivců. S ohledem na 5 střelišť zvolili organizátoři kratší program 75/50 + finále. 
Z evropské špičky nechyběl, kromě Rusů, snad nikdo. A i někteří, dříve ruští reprezentanti, se dokázali zúčastnit pod 
vlajkou některé z bývalých ruských republik (např. finalista Startsev startující za Gruzii). V soutěži mužů startovalo 78 
závodníků, v soutěži žen 35. 

Jakub Tomeček – výsledek 121. Jakub skvělým nástřelem v základní části postoupil do rozstřelu 7 závodníků 
se shodným nástřelem 121 o 4 postupová místa do semifinále. V tomto rozstřelu byl úspěšný a postoupil do 
semifinále. Zde si takřka bezchybným výkonem 28/30 vybojoval postup mezi 4 nejlepší do boje o medaile. Ve finále 
pokračoval ve svém takřka bezchybném výkonu a nástřelem 38/40 se vyrovnal italskému střelci Loddemu a došlo 
k rozstřelu v boji o zlato. V tomto rozstřelu byl Kuba zcela bezchybný a porazil Itala 20:19. Jakub tak získal nejen titul 
Mistra Evropy, ale vybojoval pro ČR další QP na OH Paris 2023. Krom toho získal i kvalifikační místo na EG Krakow 
2023. 

Tomáš Nýdrle – výsledek 121, 10. místo. Tomáš do poslední chvíle nevěděl, zda kvůli problémům se zády na 
ME vůbec nastoupí. Nakonec z toho byl skvělý výkon a Tomáš se po celou dobu soutěže pohyboval na špici 
výsledkové listiny. Velmi nás proto všechny zamrzela poslední položka 23, která znamenala ztrátu jistých pozic ve 
finále a podobně jako u Kuby, postup do rozstřelu o místa ve finále. V tomto rozstřelu byl bohužel neúspěšný a zůstal 
těsně za finále. Tomáš svým umístěním také získal kvalifikační místo na EG Krakow 2023. 

Radek Prokop – výsledek 118, 29. místo. Radek dobře zvládl svoji premiéru na důležité soutěži v kategorii 
dospělých. Potvrdil svoji výkonnost z přípravných soutěží. Bohužel položky 23 znamenají na této úrovni propad 
v pořadí a absenci jakýchkoliv finálových nadějí. Radkův výkon negativně poznamenali rozhodčí neuznáním 
prokazatelně trefeného terče a také neoprávněným udělením napomenutí při selhání náboje, které mohlo být 
příčinou nuly v následujícím dvojstřelu. 

Daniel Korčák - výsledek 118, 28. místo. Bohužel druhá, psychicky nezvládnutá, položka s výsledkem 21 
znamenala ztrátu nadějí na jakékoliv lepší umístění. Dan přesto prokázal, že se jedná o velmi perspektivního střelce 
s mimořádným potencionálem do budoucna. 

Miloš Slavíček - 113, 59. místo. Miloš podal mimořádně slabý výkon. Bohužel hledání bývalé formy, na jakou 
jsme byli u Miloše zvyklí z minulých let, pokračuje a prozatím bezvýsledně. 



Barbora Šumová – výsledek 116, 5.-6.místo. Bára opět potvrdila svoji pozici nejzkušenější a nejvyrovnanější 
české skeetařky. Po rozpačitém prvním dnu se druhý den skvělým výkonem 49/50 probojovala do finálové skupiny 8 
nejlepších žen. V semifinále již bohužel nestačila na své soupeřky a nepostoupila do bojů o medaile. Barbora svým 
umístěním také získala kvalifikační místo na EG Krakow 2023. 

Anna Šindelářová – 109, 22.místo. Anna výrazně zaostala za svými možnostmi. Na její omluvu lze jen 
podotknout, že po celou dobu soutěže bojovala s chřipkou. 

Martina Skalická – 106, 30. místo. Martina tentokrát nesplnila očekávání, přestože výkon z tréninku dával 
naději na dobrý výsledek. Tento závod jí zcela nevyšel.  

 
Soutěže Mixed Team: Startovalo celkem 24 týmů. Do těchto soutěží byly vybrány dva páry: 
 Barbora Šumová, Jakub Tomeček – nástřel 144/150. Bára s Kubou předvedli vynikající výkon. Snad 

jen zbytečné chyby Báry v poslední a předposlední položce znamenaly ztrátu nadějí na postup do boje o zlato. 
Postoupili tak do boje o bronz. V tomto souboji se utkali s týmem z Azerbajdžánu, který porazili a získali tak 
bronzovou medaili. Bára s Jakubem opět potvrzují, že jsou velmi silnou dvojicí s mimořádnou ambicí na zisk 
kvalifikačního místa na OH v této nové olympijské disciplíně. 

 Martina Skalická, Tomáš Nýdrle – 140/150 a 10. místo. Oba zaostali za očekáváními. Pouhé tři 
zásahy chyběly do rozstřelů o medaile. Tomáš sice opět podal svůj vyrovnaný výkon 72/75, bohužel Martiny 
nevydařená poslední položka 21 znamenala ztrátu nadějí na medailové boje.  

 
 
Soutěž Týmů: V kategorii Muži startovalo 16 týmů, v kategorii Žen 8 týmů.  

Naši, papírově velmi silní, muži tentokrát nepodali nikterak oslňující výkon a výkonem 213/225 obsadili 6.místo, 
pouhé tři zásahy od bronzu a 5 zásahů od boje o zlato. Na Jakubovi a Tomášovi byla znát únava z předchozích soutěží 
jednotlivců a Mixů. Pochvalu zaslouží vyrovnaný a kvalitní výkon Prokopa 73/75. 
Ženy také obsadily 6. místo, výkonem 202/225 zaostaly 2 terče za bronzem a 5 terčů za zlatem, což bylo naprosto 
v jejich silách. Výsledek týmu našich žen lze označit za zklamání. 

 
 
 
Čeští Skeetaři se vrátili z ME v Larnace s dvěma medailemi, titulem Mistra Evropy, kvalifikačním místem na 

OH Paris 2024 a třemi kvalifikačními místy na Evropské hry Krakow 2023. V kontextu toho je třeba hodnotit výjezd 
jako mimořádně úspěšný. 

 
 
Velké poděkování patří sportovnímu řediteli ČSS a manažeru brokových disciplín ČSS panu Martinu Havlíkovi 

za skvělou přípravu celé akce, obrovské nasazení, každodenní pomoc nejen trenérům, ale i všem střelcům. Bez jeho 
přítomnosti a pomoci si dnes nedovedeme představit účast na žádné velké zahraniční akci. 

 
 
Závěrem patří poděkování všem zúčastněným sportovcům za výbornou reprezentaci, Českému střeleckému 

svazu, z.s. za uvolnění prostředků na výjezd, oběma rezortním sportovním centrům ASO Dukla Hradec Králové a CS 
MV Olymp Brno za uvolnění a finanční podporu jejich sportovců. 

 
 
 
 
V Písku dne 19. září 2022           Petr Zvolánek 
        trenér disciplíny Skeet 
 
 

 
Výsledky na: https://www.issf-sports.org/competitions/venue/schedule.ashx?cshipid=3099 
Videa z finálí na: https://livestream.com/issf 
Fotogalerie ze soutěží na: https://www.facebook.com/strelnice.provazce 
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