
Hodnocení Finále EYL 2013 

V největší úspěch střelců pistolových disciplín letošní sezóny 2013/14 se proměnil start českého 

pistolového týmu ve Finále Evropské ligy mládeže, které se konalo ve slovinském Lašku v termínu  3.-

6.10.2013. Tato dorostenecká střelecká soutěž států Evropy, limitovaná věkem 18ti let, je velmi 

podporovaná Evropskou střeleckou federací (ESC) a to i formou speciálních cen pro vítězné týmy 

v podobě elektronických terčů SIUS Ascor. Způsob střeleckého soutěžení ve formě získávání bodů pro 

svůj tým za lepší položku než soupeř se taky zdá divácky mnohem atraktivnější než tradiční střelba. 

Taky pro samotné střelce se jedná o více psychicky náročnější způsob střelby, kdy vícečetným 

opakováním se pak stávají odolnější pro náročné střílení na mezinárodních šampionátech. O to pak 

cennější je stříbrná medaile tříčlenného družstva mladých pistolářek, které ve složení  Získalová, 

Krykorková, Přibáňová obstály v konkurenci nominovaných dorosteneckých družstev, kdy až v souboji 

o zlato těsně podlehly družstvu Ukrajiny složeného ze tří dorostenců. Odměnou jim pak byly nejen 

medaile a dva elektronické stavy SIUS Ascor  vystřílené pro ČSS, ale také nezapomenutelnost 

okamžiku a mezinárodní věhlas. 

 

Již postup z regionálního kola pro západní Evropu, které se konalo v květnu ve Francii, byl pro český 

pistolový tým těsnou záležitostí, jelikož z přímopostupových dvou míst se kvalifikovaly týmy FRA a 

ITA. Český tým postupoval do finále z nepřímopostupového místa na základě dosažených bodů, viz 

článek http://www.duklaplzen.cz/strelecke-souteze/86-evropska-liga-mladeze-eyl-lingolsheim-fra-

2013. Do slovinského lázeňského města Laško se tak vypravila skupina tří pistolových střelkyň pod 

vedením reprezentačního trenéra juniorů Martina Tenka a vedoucím akce jsem byl já, Petr Černoch. 

Cesta byla dlouhá zvláště pro skupinu z Moravy (Tenk, Krykorková), kteří urazili celkem 1250 km za 

den. Odjíždělo se již ve čtvrtek, v pátek dopoledne byly tréninky, po obědě technický mítink a 

zahajovací ceremoniál s hromadným focením týmů a v podvečer první souboj. V sobotu pak 

pokračovaly další skupinové souboje a večer krátký banket. Na neděli pak připadly medailové souboje 

mezi druhými ve skupinách o bronz a mezi prvními ve skupinách o zlato. Po obědě pak celá akce byla 

zakončena slavnostním vyhlášením tří vítězných týmů, udělením medailí, trofejí a cen, 

fotografováním oceněných týmů, slavnostním zakončením a odjezdem. To vše se konalo na dočasně 
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postavené elektronické střelnici s 26 stavy SIUS Ascor v kongresové hale a předsálí lázeňského hotelu 

Thermana, ve kterém jsme byli také ubytovaní. Odpadlo tak jakékoliv cestování mezi hotelem a 

střelnicí, což celé akci, s krásným ubytováním a vynikajícím stravováním, přidalo na efektu. 

 

Šťastná cesta českého týmu na stříbrný stupeň začala již na technickém mítinku, kdy ta pravá ruka 

vedoucího výjezdu vylosovala naše střelkyně do jednodušší skupiny G2. Posuďte sami: G1 – FRA, ITA, 

POL, UKR; G2 – RUS, CZE, LAT, SLO. V těchto skupinách bojovaly týmy, dle pravidel z regionálních kol, 

každý s každým a vítězové skupin se pak utkali v neděli o první místo, druzí ze skupin o třetí místo ve 

20ti rané finálové soutěži. V prvním skupinovém souboji jsme měli LAT a holky svými položkami 

získaly 14 bodů oproti 10 bodům Lotyšska. Získaly tak první vítězství. Nejlepší výsledek v týmu na VzPi 

40 předvedla Silvie Získalová s 381 body, Markéta Krykorková 375 a Tereza Přibáňová 370 bodů, čímž 

se holky rozřadily jako 1, 2, 3 českého týmu pro další klání.  

 

Druhý den pak pokračovaly soubojem s týmem RUS. Dopředu jsme věděli, že půjde o přímý souboj o 

vítězství ve skupině a skóre bodů bylo po celou dobu čtyř položek vyrovnané, až nakonec došlo ke 

shodě bodů 12:12. Následoval tak rozstřel. Napětí by se dalo krájet a těžko říct, kdo zažíval více 

nervozity, jestli samotné střelkyně, či trenér Martin Tenk. Silvie svůj rozstřel vyhrála, Markéta ne a 

tak rozhodující se stala o desetinu lepší devítka Terezky oproti své soupeřce, čímž holky získaly druhé 

týmové vítězství ve skupině. Nálada v týmu po vyhraném rozstřelu byla vynikající a trenér tak všechny 

pozval na oslavnou kávičku. Nastřílené výkony holek byly 378, 375 a 374 bodů. 



 

Odpoledne pak následoval poslední skupinový souboj se SLO, který se zdál být zpočátku jako jasná 

záležitost. Jenže Slovinci vždy velmi úspěšně dotahovali bodovou ztrátu na český tým, který výborně 

zabodoval již při první položce, a drama se opět opakovalo. I když již byla jasná účast v nedělních 

zápoleních o medaile, přece jen by byla škoda přijít o prvenství ve skupině nečekanou prohrou 

s papírově nejslabším týmem, čímž by nás na vítězné body předstihlo Rusko. Nakonec poslední dva 

potřebné body v poslední položce získala Markéta a tak se další infarktový rozstřel nekonal. Holky 

tento souboj vyhrály 13:11 s výsledky 378, 375, 378. Tím se se třemi body staly vítězem skupiny G2 a 

již jsme věděli, že druhý den je čeká 20 finálových ran proti vítězi skupiny G1. Tím se v této smrtící 

skupině stali střelci Ukrajiny a např. týmy FRA a ITA, které v regionálním kole Česko porazily, zde 

získaly jediný bod ze vzájemného souboje. Večer tak nálada české výpravy byla výborná, na banketu 

si všichni převzali účastnické diplomy a opět si pořádně natláskli pupky  s vidinou, že se do ČR 

poveze speciální cena v podobě elektronických terčů. 

 

 



Nastřílené výkony a získané body za položky: 

Finále EYL 2013 Laško, SLO 

match 1 body 2 body 3 body průměr body celkem  

Silvie Získalová 381 6 378 4 378 3 379 13 

Markéta Krykorková 375 2 375 5 375 6 375 13 

Tereza Přibáňová 370 6 374 3 378 4 374 13 

součet družstva 1126 14 1127 12 1131 13     

průměr družstva 375,3   375,7   377,0       

Nutno zhodnotit, že nastřílené výsledky ve VzPi 40 jsou již konkurenceschopné na mezinárodní 

úrovni, většina výkonů již znamená finálovou účast mezi juniorkami na HME a taktéž všechny 

družstevní součty by byly medailové. Snad se tak podaří holkám nominovat se na HME 2014 v Rusku 

a výsledky zopakovat. Další podstatnou záležitostí je vyrovnanost týmu, kdy se jasně projevilo rčení: „ 

třetí tvoří tým“. Je to pak přesně vidět na počtu získaných bodů, kdy je skóre u všech holek naprosto 

vyrovnané, dá se tak tady hovořit o týmovém duchu a spolupráci. 

V neděli dopoledne se pak nejprve udály soutěže o bronzové medaile, kde se šťastnějšími staly 

družstva POL v pistoli a ITA v pušce. Ve finále se střílí 20 jednotlivých ran na desetiny, porovnávají se 

navzájem hodnoty nasazených 1, 2, 3 v týmech, za lepší ránu opět střelec získává dva body, při stejné 

každý bod, při horší nic. Celkem se tak rozdělí 3 střelci x 20 ran x 2 body = 120 bodů. Na začátku je 

klasicky osm minut příprava a nástřel, představení střelců a dvě minuty závěrečné přípravy a nástřel (i 

pro VzPi). Velkým šokem také bylo, když jsem při představování, bez předchozího upozornění, dostal 

do ruky mikrofon se slovy, abych řekl něco o svých střelcích, samozřejmě anglicky. Proti našim třem 

pistolářkám se postavili tři urostlí střelci Ukrajiny a hned v prvních ranách získali nějaké body navíc. 

Nicméně vždy holky dokázaly zabrat a daný rozdíl dotáhnout, i když v průběhu finále nikdy na body 

nevedly. Napětí jak mezi střelci tak mezi skandujícími trenéry a diváky bylo ohromné, vše 

zaznamenávala kamera a po každé ráně komentoval moderátor. V polovině finále bylo skóre 

vyrovnané 30:30 a ještě po patnácté ráně vedli Ukrajinci jen o dva body. Pak v následujících třech 

ranách ale každá z holek udělala nějakou chybu a tak soupeř získal rozhodující náskok, který se ještě 

pokusily zvrátit v předposlední ráně. Před poslední ranou existovala už jen teoretická možnost, že 

všechny tři holky svou ranou získají dva body a dostanou se tak do shody a rozstřelu, to se však 

nepodařilo a tak vítězství připadlo střelcům z Ukrajiny. Naše družstvo však obsadilo vynikající 

stříbrnou pozici a stala se tak neočekávaná událost. Při krátkém rozhovoru do kamery slovinské 

televize jsme tak označili letošní finále EYL za neuvěřitelný úspěch českého týmu a ohromnou 

zkušenost pro další soutěže s tím, že toto je pro mladé střelce nejlepší způsob jak zlepšovat jejich 

střelecké schopnosti. Za druhé místo na stupních vítězů získal český tým medaile a dva elektronické 

terče SIUS Ascor. Nejcennější je však nezapomenutelný zážitek a síla okamžiků nejen z rozstřelu 

s Ruskem, či z finále proti Ukrajině, ale také gratulace zástupců ESC při oceňování vítězných týmů. 

Všem třem holkám reprezentujícím ČR, včetně Martinu Tenkovi za trenérské vedení, děkuji za 

vzornou reprezentaci a gratuluji k velkému úspěchu na poli Evropské ligy mládeže (Youth European 

League), kde se tímto nesmazatelně vryli do povědomí mezinárodní střelecké rodiny. Nemalý dík také 

patří ČSS a jeho zástupcům, kteří umožnili mladým střelcům ČR se této ligy zúčastnit, a tentokráte se 

dané investice vrátily nejen v podobě zkušeností pro novou generaci střelců. 

Vedoucí výjezdu, Ing. Petr Černoch 



 

 

 


