
Hodnocení IWK Suhl 2013 

Netradičně teplým a příjemným počasím tentokráte přivítalo německé město Suhl, nacházející se 

v pohoří Durynský les, účastníky mezinárodních střeleckých soutěží. Často chladné a větrné počasí na 

střelnici v Suhlu bývá limitujícím faktorem výkonů našich sportovců. Letos se některé disciplíny 

střílely za optimálních podmínek připomínající laboratorní podmínky plzeňské střelnice. Navíc byla 

obsazenost tohoto závodu menší, než jsme zvyklí a konkurence na nadcházejícím HOPES Plzeň se 

bude očekávat vyšší. Již počet startujících a družstev v jednotlivých disciplínách tomu nasvědčuje. 

Střelecká soutěž v Suhlu je prvním z Nominačních soutěží a pro některé jediným zahraničním 

střeleckým vystoupením v letošní malorážné sezóně vzhledem k ME v Osijeku. K výsledkům z této 

soutěže je tak nahlíženo s patřičným pohledem na schopnosti adaptovat se v zahraničních 

podmínkách na danou soutěž. Barvy České republiky zde hájili reprezentační týmy juniorských střelců 

puškových, pistolových a brokových disciplín, kteří byli nominováni svými reprezentačními trenéry na 

základě dosažených výsledků ve sledovaných soutěžích konaných převážně v ČR. Celkový počet 8 

medailových umístění (4 zlaté a 4 bronzové) zařadil ČR na celkové 4. místo ze 17ti zemí, které získaly 

alespoň jednu medaili. 

Za puškovou část výpravy byl reprezentační tým složen ze čtyř juniorek (Mazurová, Vognarová, 

Vránková, Klečková) a pěti juniorů (Cipro, Entrichel, Nymburský, Bečka, Cejpa) a dvou trenérů - Milan 

Bakeš a Petr Černoch. Puškoví střelci se na úspěchu ČR podíleli 3 medailovými umístěními 

v družstvech a také jedinou individuální zlatou medailí díky Nikole Mazurové.  

 

Příjezdový den byl ve středu 5.6., cesta proběhla v pořádku, přejímkou prošli bez větších komplikací 

všichni až na jediný problémový šev pod levou rukou Petra Cejpy, který dostal za úkol od tamních 

rozhodčích jej směrem k případnému ME upravit, i kdyby měl střílet jen LM 60. Následovaly PET 

tréninky a první seznámení s podmínkami střelnice. Holky protrénovaly všechny polohy a kluci měli 

PET trénink vleže. Ubytování v tradičním hotelu bylo skvěle připraveno díky Pavlu Bittnerovi, stejně 

jako stravování a organizace dopravy na střelnici a zpět na hotel.  



První náš soutěžní den začaly juniorky hned zrána, ideální teplota a stálost osvětlení terčů, minimální 

pohyby větrných praporků (převážně při poloze vleže) daly očekávat výborné výkony. Naše 

nejzkušenější juniorka Nikola Mazurová, která měla tyto závody jako přípravné před dalším SP, 

nastřílela 575 bodů a byla trochu zklamaná ze základního výkonu, nicméně postoupila do finále a tam 

předvedla své střelecké umění, které převedla ve vítězství za 454,9 bodů ve finále. Vynikající nástup 

197 bodů vkleče do třípolohového závodu měla poprvé v zahraničí ČR reprezentující Romana 

Klečková a výborným výkonem 573 bodů se dostala do finále, kde skončila šestá. Výkony již 

zkušených juniorek Gabriely Vognarové (569 bodů) a Moniky Vránkové (567 bodů) jsou sice určitým 

zlepšením oproti posledním výsledkům, avšak na účast ve finále nestačily. Bylo potřeba 572 bodů a 

nejvyšší dosažený výkon byl 582 bodů. Družstvo bez Romany skončilo i tak na třetím místě ze šesti 

zúčastněných týmů. Následoval závod LM 60 juniorů, kde se vzhledem ke střelbě na papírové terče 

hodnotilo na celé body a tak vypovídající informace o schopnostech našich juniorů střílet doprostřed 

se ztrácí. Střílelo se od 14 hod., tudíž v době, kdy přes terč přecházel stín, bylo převážně slunečné 

počasí a místy vše zastínil mrak. I přes radu trenérů nechat si celý terč ve stínu či na osvícené časti 

převíječe, nebylo toho možno vždy dosáhnout a tak vznikalo mnoho optických klamů, se kterými se 

střelci jen těžko srovnávali. Do toho se jen výjimečně více pohnuly větrné praporky a tak se v celém 

startovním poli objevily jen tři výsledky přes 590 bodů. Mezi nimi byl i Petr Cejpa s 591 body, který 

tak postoupil do finále a skončil na 5.místě. Nicméně byl rozhodčími upozorněn na hraničně nízkou 

polohu, která způsobuje nepovolený dotyk u levého lokte. Pro další jeho nominační soutěže tak jasně 

dostal za úkol odstranit na své poloze vše, co způsobuje diskutabilnost jeho polohy dle pravidel 

sportovní střelby. Na finále bylo potřeba 585 bodů, které dosáhl i Adam Cipro, avšak s 26 středovými 

desítkami skončil devátý. 584 bodů pak nastříleli Jiří Bečka a Petr Nymburský. Hlavně začátek se 

nevydařil Aleši Entrichelovi a nastřílel 579 bodů. V daných těžkých podmínkách družstvo ČR ve složení 

Cejpa, Cipro, Nymburský skončilo díky vyrovnaným výkonům na prvním místě v hodnocení osmi 

družstev. 

 

Následující den se střílely disciplíny vzduchové pušky, kde jsme měli jediného zástupce v podobě 

Nikoly Mazurové, které se však moc nedařilo, hlavně kvůli dalekému natahování se pro výměnu 



terče, což ji rušilo střeleckou polohu. S výsledkem 410,3 bodů skončila kousek za finálovou účastí, na 

kterou bylo potřeba 411,0 bodů. Ostatní měli pouze tréninkový den. 

Poslední den začaly juniorky ráno disciplínou SM 60 v naprosto ideálních podmínkách pro střelbu, 

zataženo, stálé a dobré světlo na terčích, bezvětří. Tomu taky odpovídaly nejvyšší výkony, první měla 

595 a třetí 593 bodů. Naše nejlepší Nikola Mazurová na čtvrtém místě měla 592 bodů, Monika 

Vránková s 588 body skončila devátá. Pěkným výkonem vzhledem k tréninku bylo i 586 bodů Romany 

Klečkové. Špatný začátek Gabriely Vognarové nakonec stačil jen na 583 bodů. Družstvo opět bez 

Romany skončilo na třetím místě ze šesti. Poslední disciplínou byl třípolohový závod juniorů, který 

měl opět dobré podmínky ke střílení, i když se již občas měnilo osvětlení terčů objevujícím se sluncem 

a pohybem praporků. Výbornou výkonnost potvrdil Adam Cipro a jen jedna pokažená položka jej 

připravila o osobní rekord. I tak se s 1152 body dostal jako sedmý postupující do finále, nejvíce bylo 

1163. Ve finále se však s nepovedenými ranami ve stoje rozloučil se soutěží na osmém místě. 

Výsledky 1143 bodů Petra Nymburského a Aleše Entrichela jsou pouze družstevními, ve stoje se 

nedařilo Jirkovi Bečkovi a s 1136 body skončil v druhé polovině výsledkové listiny a 1114 bodů Petra 

Cejpy bylo očekávané vzhledem k jeho specializaci na ležáka. Družstvo ve složení Cipro, Nymburský, 

Entrichel skončilo na čtvrtém místě z osmi týmů.  

 

Závěrem bych rád vyzvedl stále jedinečnou výkonnost Nikoly Mazurové ve všech disciplínách, 

výborné vystoupení prvně v zahraničí střílející Romany Klečkové, konkurenceschopnost Petra Cejpy 

vleže a stabilní výkonnost Adama Cipro v třípolohové disciplíně. Děkuji všem za vzornou reprezentaci 

ČR a všem členům, podílejícím se na organizaci tohoto zahraničního výjezdu. 

Zpracoval Ing. Petr Černoch, asistent státního trenéra puškových disciplín pro juniorské kategorie. 

 


