
Hodnocení ISSF Junior Cup Suhl 2014 

Pravidelný každoroční juniorský závod v disciplínách sportovní střelby v německém městě Suhl byl 

prvně letos označen jako ISSF Junior Cup. Znamená to, že se soutěž konala pod hlavičkou 

mezinárodní střelecké federace ISSF a tudíž dle pravidel velmi podobných světovým pohárům. Prvně 

se také střílelo kompletně na elektronické terče SIUS v kulových a vzduchových disciplínách. Součástí 

byla také přejímka zbraní a vybavení, na které střelci získali tzv. žluté karty. Za ČR zde reprezentovala 

juniorskou kategorii početná skupina střelců ve všech disciplínách. Z řad puškařů to pak byli čtyři 

junioři – Petr Nymburský, Adam Cipro, Aleš Entrichel a dále se nominace rozšířila o Petra Sváčka, 

který v Plzni předvedl dva výsledky v třípolohovém závodě nad 1150 bodů, dále tři juniorky – Nikola 

Foistová, Kateřina Janoušková, Michaela Širlová, která jako náhradnice zastoupila původně 

nominovanou Lucii Dudovou z Brna, která se ze studijních důvodů nezúčastnila. Jak ukazují výsledky, 

konkurence stále stoupá a je tak složité probojovat se do finále. To se povedlo pouze Petru 

Nymburskému v LM 60 za kvalitní výsledek a osobní rekord 623,6 bodů, ve finále pak skončil sedmý. 

Jediné medailové umístění pak získalo družstvo juniorů ČR v LM 60, tým Petr Nymburský, Adam 

Cipro, Petr Sváček soutěž družstev vyhrál. 

 

Nyní podrobněji. Na základě vysoké účasti sportovců z celého světa se rozšířil počet směn pro 

jednotlivé disciplíny, tím se změnil i původní časový plán a také časový prostor pro PET tréninky. Tak 

se stalo, že juniorky měly před třípolohovým závodem na trénink 50 min a junioři dokonce 40 min, 

což je pro projití tří poloh nedostatečné. První směna juniorek v SM 3x20 pak měla nástup na 

stanoviště již v sedm hodin ráno. Počasí bylo typické, teplota po celý den kolem 10 – 12°C, zataženo, 

často déšť, naštěstí nijak zásadně nefoukalo. Družstva našich holek byly jasné, mezi čtyřmi juniory 

pak vždy jeden zůstal mimo družstvo. V LM 60 to byl Aleš, který vleže prozatím nemá jistotu, ve VzPu 

60 Petr Sváček, který nebyl na HME a v LM 3x40 pak Petr Nymburský, který letos střílel jen jednou a 

ostatní již měli dvakrát střeleno přes 1150 bodů. 



 

Souhrn výsledků a umístění: 

ISSF Junior Cup Suhl 2014 
28.5.2014 29.5.2014 30.5.2014 

SM 3x20 LM 60 VzPu 40 VzPu 60 LM 3x40 SM 60 

nejvíce 588 625,7 418,3 627,5 1172 622,1 

třetí nej 582 622,9 416,9 622,5 1166 618,6 

na finále 575 619,5 414,3 620,4 1159   

Foistová 569 26.   412,5 16.     611,9 16. 

Janoušková 564 30.   401,2 91.     595,9 67. 

Širlová 557 53.   408,6 48.     603,0 49 

Nymburský   623,6 2.   611,6 43. 1155 11.   

Cipro   617,6 14.   619,5 9. 1147 24.   

Sváček   608,6 50.   602,9 77. 1137 32.   

Entrichel   597,1 67.   615,8 26. 1148 19.   

počet střelců 75 70 112 94 63 75 

družstvo 9/12 1/12 15/20 5/17 7/12 9/11 

 

V třípolohovém závodě juniorek velmi dobře vkleče začala Nikola Foistová se 194 body, nedařilo se jí 

však dle svých představ na závěr ve stoje a s výsledkem 569 bodů zaostala 6 bodů za finále. Nicméně 

se nejedná o nikterak špatný výsledek vzhledem k výkonům stříleným doma. Obdobně ostatní holky 

nastřílely velmi podobné výkony, jako předvádějí doma, spíše zde šlo o sbírání cenných zkušeností 

z mezinárodních závodů. Kluci začali disciplínou vleže a zde své kvality předvedl Petr Nymburský, 

který kromě posledních ran zastřílel bezchybně a kvalifikoval se do finále druhým nejvyšším výkonem. 

Ve finále pak skončil po deseti ranách na sedmém místě. Družstvo, které doplnil 617,6 body Adam 

Cipro a 608,6 body Petr Sváček soutěž družstev (trochu překvapivě) vyhrálo. Stále se, přes zlepšené 

výkony vleže do třípolohového závodu, nedaří střílet dobře na desetiny Aleši Entrichelovi. 

Ve vzduchové pušce famózně začala Nikola Foistová sérií vnitřních desítek, avšak položku zakončila 

osmičkou, což ji nakonec stálo finálovou účast. V dalších položkách ukázala, že vzduchovka je její 

disciplína a s výsledkem 412,5 jí chyběly na finále necelé dva body. 408,6 bodů Michaely Širlové pak 

patří k jejím zlepšeným výkonům za poslední dobu, naopak se ne příliš dařilo Kateřině Janouškové. U 

juniorů trochu obdobně jako Nikola nepostoupil do finále Adam Cipro, který celou dobu střílel velmi 

dobře a v poslední položce se dopustil chyby a střelil osmičku. Jeden bod chyběl Adamu na finále. 

Velmi dobře také začal Aleš Entrichel, avšak slabší prostřední položky jej odsoudily k 26. místu za 

615,8 bodů. Tolik se již nevedlo Petru Nymburskému a vůbec ne Petru Sváčkovi. 

Poslední den pak začali kluci třípolohový závod klečákem, kde se pouze Petru Nymburskému podařilo 

pokořit hranici 380 bodů, přesně 383. Nedařilo se ani zkušenému Adamovi, který je zvyklý na 

výsledky přes 385. V poloze vleže se do kluků již pouštěla zima a všichni v rozmezí jednoho bodu 

nastříleli průměrných 391-392 bodů. Před stojákem šli načerpat teplo do místnosti či na chodbu. Petr 

Nymburský poté začal excelentně položkou 99, druhou dle svých slov vlivem zimy nezvládl (89) a šel 

se opět zahřát. Pak však své střelecké umění zakončil dvěma položkami 96 a nakonec si vyrovnal 

osobní rekord 1155 bodů. Nejlépe zimě odolával Aleš, který začal výbornými položkami 95,95,97 a 

nakonec stejně jako Petr nastřílel kvalitních juniorských 380 bodů. Ještě o jeden bod více pak zvládl 



Adam, který tak potvrdil zlepšení výkonnosti ve stoje z minulého závodu v Plzni. Slušné tři položky ve 

stoje měl i Petr Sváček, poslední však již nezvládl a nastřílel 370 bodů. Konečné výsledky kluků Petr 

N., Aleš, Adam pak ukazují na slušný tým, avšak na finále v celosvětové konkurenci zde bylo potřeba 

1159 bodů. Zvláště v poloze vkleče mají ještě rezervy. Na závěr střílely holky SM 60, nově na desetiny 

bodu, a jen průměrně se vedlo Nikole s 611,9 bodů a nedařilo se Míše ani Katce. 

Na závěr bych rád poděkoval všem zúčastněným za vzornou reprezentaci, včasné příchody  a klidný 

průběh soutěží. Gratuluji vítěznému družstvu v LM 60 a těším se na další české úspěchy. 

Asistent státního trenéra puškových disciplín, Ing. Petr Černoch 


