
Hodnocení  ME Osijek  (CRO) 2013, juniorské puškové disciplíny. 

          Ve dnech 21. až 26. července se naše juniorská pušková reprezentace zúčastnila v chorvatském 

Osijeku Mistrovství  Evropy ve střelbě z kulových zbraní.  K přípravě na tento šampionát jsme měli 

k dispozici několik domácích, jednu zahraniční soutěž v Suhlu (GER) + u Adama Cipro start na Rifle 

Trophy, SUI a krátké soustředění před ME.   

          Mezi juniory se v nejstabilnější formě ve třípolohovém závodě 3x40 ukazoval dlouhodobě Adam 

Cipro (Dukla, na ME LM60 + 3x40) a vleže Petr Cejpa  (Manušice, na ME jen LM 60). Společně s těmito 

dvěma střelci se do nominace na ME probojovali ještě Petr Nymburský (Dukla, na ME  LM 60 + 3x40) 

a  Aleš Entrichel (Ostrava, na ME pouze  3x40). Doma bohužel zůstal s výbornou aktuální formou 

v poslední době kvalitně střílející Martin Havlík (SG Plzeň), který na sebe začal upozorňovat ve 3x40 

vynikajícími výsledky až poté, co úspěšně vyřešil maturitu a přijímací zkoušky na vysokou školu. 

Přednost však byla dána družstvu v LM 60 a specialistovi Petru Cejpovi, čímž se naplnil maximální 

počet čtyř střílejících juniorů za stát. 

          Co se týče děvčat, museli jsme se vyrovnat s faktem, že naše bezkonkurenčně nejlepší juniorka 

Nikola Mazurová (Dukla) „ byla povolána do služeb“ seniorské reprezentace. Dále jsme se bohužel 

museli obejít bez kvalitně střílející Romany Klečkové (Manušice), která se ze zdravotních důvodů 

nemohla letošního ME zúčastnit. Do nominace nakonec byla dána důvěra zkušené Gabriele 

Vognarové (CS MV), jako náhradnice místo Romany dostala příležitost Monika Vránková (CS MV), 

která svou výkonnost potvrdila na Universiádě v Rusku a mladičká, vleže výborně střílející vítězka 

HOPES Plzeň Kateřina Divíšková (Manušice).  

          Společně jsme se před ME sešli na reprezentačním soustředění v Plzni, kde se připravovali 

všichni puškaři na ME nominovaní. Využili jsme střelbu na elektronické terče na 50 i 300 metrové 

střelnici.  Po soustředění jsme všichni ještě měli pár dní volna.  

          V neděli 21. července v ranních hodinách odjela do Osijeku 1. skupina s juniorkami  a v pondělí  

22.7. odjela 2. skupina s juniory. Obě cesty proběhly i přes velká vedra bez problémů a díky 

nedávnému vstupu Chorvatska do EU bylo vyřizování celních náležitostí dílem půlhodiny.   

          Ubytování v hotelu Osijek se ukázalo jako dobrý tah, protože ne všechny hotely v Osijeku mají 

klimatizaci. Střelnice v Osijeku je pro nás už dobře známá a musím říct, že tentokrát nám i přálo 

počasí. Bylo sice teplo, ale nebylo tolik komárů jako posledně na ME 2009 a vítr vál jen velice málo a 

byl docela dobře čitelný.  

          V úterý 23. července zahájila soutěž děvčata v disciplíně 3x20. Věděli jsme, že máme v družstvu 

dvě zkušené závodnice Moniku a Gabrielu a benjamínka Kateřinu. Prvně jmenovaná Monika začala 

vkleče špatně, vleže střílela solidně a díky skvělé střelbě ve stoje nastřílela očekávaný výsledek. 

S výkonem 573 bodů zůstala o 2 body za finále. Kateřina nastřílela předpokládaný výkon 562 bodů 

také hlavně díky zvládnutému stojáku a jen hůře zvládnutý klečák ji pokazil jinak solidní výsledek. 

V podstatě nastřílela to, co střílela doma před ME. Gábině se ale standard vůbec nepodařil, velké 

množství smolných vysokých devítek a málo desítek způsobilo, že všechny polohy zůstaly za 

očekáváním, její výkon shodný s Katkou je minimálně 10 bodů za očekáváním. Družstvo nakonec 

obsadilo 7. místo z 15. Musím říci, že s tímto umístěním  družstva jsme při absenci dvou našich 

nejlepších  (Mazurová, Klečková) juniorek byli spokojeni. 



           Druhý den 24.7. byl na pořadu dne třípolohový závod juniorů 3x40. Z domova jsme odjížděli 

s pocitem, že by se klukům mohlo dařit. V úvodní poloze vkleče ale snesl srovnání s nejlepšími pouze 

Adam s 386 body, avšak za cenu velké časové ztráty.  Jeho výsledek 1152 bodů a 10. místo,  kde do 

finále nepostupoval jen díky málo středovým desítkám, mohlo být ještě lepší, nebýt problémů 

s časem v poloze stoje. Musím podotknout, že to byl Adamův první start na ME a jeho výkon musíme 

hodnotit velice kladně, jelikož si udržel výbornou hladinu výkonnosti po většinu letní sezóny. Petrovi 

se v úvodní poloze vkleče nedařilo, ale jeho výborná střelba vleže a především vstoje, kde nastřílel 

mužský výkon 382 bodů, mu zajistila solidní výsledek 1145 a 24. místo.  Alešovi se již od začátku 

nedařilo, bylo vidět, že není úplně v pohodě, a že se při střelbě trápí. S výkonem 1132 zaujal 41. místo 

a nepodařilo se mu tak navázat na finálový úspěch z loňského kulového ME . Jeho vystoupení bylo 

pro nás i pro něj zklamáním. Družstvo pak obsadilo 7. místo ze 13.  

          Další den 25.7. se na palebné čáře objevila opět naše děvčata a disciplína SM 60. Největší 

naděje jsme podle dosavadních výsledků vkládali do nejmladší naší účastnice ME Kateřiny Divíškové, 

což se nakonec potvrdilo. Je to závodnice velice mladá, ale její umění ve střelbě vleže by jí mohly 

závidět mnohem zkušenější střelkyně. Kateřina prošla celým závodem, až na malá zaváhání, velice 

zkušeně a s výkonem 590 bodů obsadila nádherné 4. místo, čímž dosáhla nejhodnotnějšího 

individuálního umístění českých puškařů vůbec!. Gratulujeme! Gabriela střílela průměrně a díky velmi 

špatné poslední položce nastřílela jen 579 bodů (38.) a Monika, které se zadařila jen úvodní položka, 

dosáhla 577 bodů (42.). Bohužel se našim zkušenějším závodnicím nepodařilo nastřílet lépe a 

družstvo obsadilo 8.místo.  

          V pátek  26.7. se střílela disciplína LM 60 junioři. Náš záměr  poslat specialistu ležačkáře ale 

vůbec nevyšel. Petr Cejpa sice den před závodem na tréninku střílel v pohodě a přesně a jeho tak 

diskutabilní poloha byla v pořádku. Všichni kluci začali celkem obstojně a do konce druhé položky byli 

v družstvu na pěkném 3. místě. Pak se ale stalo něco, nad čím si asi budeme ještě nějakou dobu 

lámat hlavu. Přišla nervozita, strach o výsledek a nakonec obava z nedostatku času. Toto všechno 

hrálo velkou roli u všech tří a jejich celkové umístění i výsledek družstva byl špatný.  

Jméno Disc. Výkon Jednotl. Družstvo   1.  3. 8. 16. 

Monika Vránková 

SM 3x20 

573 13. 

7. - 1697 

  

585 582 575 572 Kateřina Divíšková 562 33.   

Gabriela Vognarová 562 38.   

Adam Cipro 

LM 3x40 

1152 10. 

7. - 3429 

  

1167 1156 1152 1149 Petr Nymburský 1145 24.   

Aleš Entrichel 1132 41.   

Kateřina Divíšková 

SM 60 

590 4. 

8. - 1746 

  

594 591 587 585 Gabriela Vognarová 579 38.   

Monika Vránková 577 42.   

Petr Nymburský 

LM 60 

615,6 17. 
11. - 
1839 

  

623,1 619,9 618,8 616,2 Adam Cipro 613,1 30.   

Petr Cejpa 610,3 43.   

 

          Z puškových výsledků juniorů a juniorek na letošním ME nám jasně vyplývá, že nadále přetrvává 

velký problém s výkonností především v poloze kleče. Dále se jednoznačně projevuje, že 99 % závodů 



na plzeňské střelnici také nemusí být výhodou. Nesmíme také zapomenout na fakt, že v dnešní době 

dostatečně motivovat mladé střelce k většímu úsilí v tréninku není jednoduché. Nezbývá nám, než 

hledat mezi mladými takzvané „nadšence“, kteří se budou chtít plně věnovat tréninku.  

Z řad puškových účastníků juniorských kategorií tohoto ME odchází pro příští sezóny do kategorie 

dospělých Gabriela Vognarová, která dobře zvládla minulé kulové ME, kde zůstala dva body za finále 

v třípolohovém závodě a především je skvělou střelkyní VzPu, na ME ze vzduchových zbraní (2009, 

2010, 2011, 2012 a 2013) skončila pětkrát těsně za finále a je třikrát členkou stříbrného družstva a 

jednou členkou bronzového družstva. Největším jejím individuálním úspěchem je však druhé místo 

na Olympijských hrách mládeže v Singapuru, 2010. Dále do kategorie dospělých odchází Monika 

Vránková, která je členkou vítězného družstva na MS Mnichov 2010 v SM 60, dále je členkou 

stříbrného družstva na ME ze vzduchových zbraní 2012 a na závěr svého juniorského věku předvedla 

odolnost i v třípolohovém závodě na ME a největšího individuálního úspěchu pak na Univerziádě 

v Kazani, RUS, kde se kvalitním výkonem 579 bodů kvalifikovala do finále, kde skončila na pátém 

místě v SM 3x20. 

K hodnocení HME Odense, DEN 
Po nešťastné události s léky na srdce vítězné juniorky ve VzPu 40 Nadine Ungerank, AUT ji byla 

antidopingovým výborem odebrána zlatá medaile a i střelené rekordy a tak se na ME v Osijeku znova 

přerozdělovaly medaile. Nikola Mazurová tak vystoupala na bronzový stupínek v jednotlivcích a 

Gabriela Vognarová postoupila na osmé místo! Družstvo zůstalo na stejném místě. 

          Na závěr bych chtěl poděkovat vedení a pracovníkům ČSS, ASO Dukla Plzeň a CS MV za dobrou 

spolupráci při zajišťování přípravy na letošní ME v Osijeku.  

V Plzni 30.7.2013, napsal asistent státního trenéra Pu disciplín, Milan Bakeš, doplnil Ing. Petr Černoch                                          


