
 

ISSF Junior World Cup Suhl (GER) -  závěrečná zpráva, zhodnocení 

 

 V souladu s plánem mezinárodních akcí se střelci disciplíny Skeet zúčastnili ve dnech 14.-18. května 2022 
Juniorského Světového poháru ISSF v německém Suhlu. Cílem výjezdu bylo umožnit širší skupině střelců porovnat 
svoji výkonnost na zahraniční střelnici v kvalitní mezinárodní konkurenci.  

Po dvouleté pauze, způsobené onemocněním Covid, byla opět obnovena dlouholetá tradice, kterou 
Juniorské závody v Suhlu mají. Jedná se o velmi kvalitní soutěž, hojně obsazovanou reprezentačními týmy z celého 
světa. Jde také o jednu z mála příležitostí pro naše juniory, jak porovnat svoji výkonnost se zahraničními vrstevníky 
před Mistrovstvím Evropy a světa.  
 
 Výpravu řídili: pp. Martin Havlík – vedoucí výpravy, Petr Zvolánek – trenér disciplíny Skeet. 
 Nominovaní sportovci: Muži – Adam Veselý, Bohumil Vobr, Martin Včelička (na náklady ČSS), Martin Pšenica 
(na náklady SKP Kometa Brno a CS Olymp Praha) a Jan Chmelíř (na náklady ASC Dukla). Ženy – Eliška Lusková (na 
náklady ČSS).  

Doprava: Automobil ČSS Peugeot. 
 Ubytování – Hotel Michel Suhl. 
 Střelnice – Areál střelnice v Suhlu je českým brokovým střelcům velmi dobře znám. Od dob historických 
úspěchů našich střelců se zde mnoho nezměnilo. Střelnice bohužel trochu ustrnula v čase. Náznaky modernizace, či 
rekonstrukce bychom tu hledali marně. Většina nemovitého inventáře zůstala beze změny tak, jak byla vybudována 
v roce 1986. Jedinou výraznou změnou je značné odlesnění. Kdo si pamatuje suhlskou střelnici usazenou v hlubokých 
lesích, byl by dnes překvapen. Vlivem sucha a kůrovcové kalamity zde došlo k výraznému odlesnění a další bude ještě 
následovat. S tím souvisí i velmi nepříjemný faktor ovlivňující výkony brokařů na této střelnici a to vítr, který zde dost 
výrazně komplikoval nejen střelbu, ale i proces nastavení trajektorií terčů na jednotlivých střelištích. Vítr vál 
nepravidelně, často v nárazech a neustále měnil směr. 

Pro soutěže skeet byla k dispozici všechna čtyři střeliště. Střeliště jsou osazena vrhačkami Laporte a 
elektronikou Rangemaster, což je jediná výraznější modernizace. Původně zde byl používán systém Laporte. To dost 
komplikovalo práci rozhodčích. Ne všichni si zvykli na nový systém a ne všichni s ním uměli pracovat. Velkým 
problémem byl Rangemaster pro střelce s táhlým hlubokým povelem, neboť mikrofony buď zcela ignorovaly tyto 
povely, nebo reagovaly s velkým zpožděním. Střelci museli během tréninku postupně vyzkoušet několik typů povelů, 
než se jim podařilo najít takový, který mikrofony registrovaly. Mnoho střelců, těch, kteří jsou příliš fixováni na 
naučený typ povelu, se tak dostalo mimo komfortní zónu a potýkali se s tím celou soutěž. Velkým problémem byla i 
špatná synchronizace světel na věžích s výletem terče. Terč často vyletěl s velkou prodlevou po zhasnutí světla, což 
vedlo k chybám mnoha střelců.  

 V tréninku i soutěžích byly použity ekologické terče Laporte Eco GP, které vykazovaly vynikající tříštivost.  
Jako zázemí pro střelce byl postavený velký stan. Restaurace v hlavní budově byla mimo provoz. Občerstvení 

zajišťoval pouhý jeden stánek venku s velmi malou nabídkou. V Suhlu se mimořádně osvědčily markýzy, které byly 
namontovány na vozidla Peugeot ČSS. Díky vyhovujícímu počasí tak naši střelci mohli trávit veškerý čas pod těmito 
markýzami. 

Informační a výsledkový servis na střelnici nebyl žádný. Byli jsme zcela odkázáni na vlastní záznamy a na 
sledování výsledků online na webu ISSF, který byl však aktualizován velmi nepravidelně a se značným zpožděním. 

 
Počasí: Střelci se v Suhlu setkali s nebývale dobrým počasím. Bývali jsme zde zvyklí na velký chlad, sněžení, 

déšť. Tentokrát bylo polojasno, slunečno, teploty v rozmezí 13-20°C. Pršelo pouze jediný den. 
 
Průběh soutěží: 
Soutěže jednotlivců: V kategorii jednotlivců startovalo celkem 64 juniorů (z 22 zemí) a 25 Juniorek (z 10 

zemí). Z českého týmu mužů startovali v hlavní soutěži A. Veselý, B. Vobr a M. Včelička, jmenovaní tak byli zároveň 
přihlášeni i do soutěže týmů.   

Adam Veselý – výsledek 122, po základní části dělené první místo, postup do finále z druhého místa. Adam 
zaostal pouhý terč za svým osobním maximem. Již oficiální trénink dával naděje na výborný výsledek. Bohužel 
v semifinále nepotvrdil svoje kvality a nepostoupil do bojů o medaile. Celkem 6. místo.  



Bohumil Vobr – výsledek 122, zlepšení osobního maxima o dva terče. Stejně jako Adam po základní části 
dělené první místo, postup do finále z prvního místa. A stejně jako Adam Bohumil v semifinále výkonnostně poklesl a 
nepostoupil do medailových bojů. Celkové 7. místo. 

Výkony obou výše uvedených sportovců jsou velkou devizou do budoucna a dobrým příslibem pro 
nadcházející ME a MS. 

 Martin Včelička – výsledek 113, 22. místo. Martin zaostal za svými možnostmi i za výkony z oficiálního 
tréninku (71/75). Především první dvě položky ho připravily o naději na lepší umístění. Problémy s povelem a s 
mikrofony znamenaly horší podmínky pro střelbu a nárůst nervozity. Martin také dokázal hůře reagovat za změny 
větru na střelištích. 

Jan Chmelíř - 104, 56. místo. Velmi slabý výkon. Výrazně za možnostmi a očekáváními, neodpovídá jeho 
aktuální pozici v žebříčku juniorů. Jeho dlouhý povel znamenal častou pozdní reakci mikrofonů. 

Marcel Pšenica – 94, 63. místo. Zcela nezvládnutý výkon, neodpovídající jeho výkonnosti na střelnicích v ČR. 
Naprosto se nedokázal adaptovat na odlišné podmínky střelnice a její specifika. Dlouhý nevýrazný povel mikrofony 
neakceptovaly. Nezvládl adekvátně reagovat na změny směru a rychlost větru. Z toho plynoucí psychická nepohoda 
vedla k velmi slabému výsledku. 

Eliška Lusková – výsledek 107, 11. místo, jeden terč od rozstřelu o finále. První položky dávaly naději na 
velmi dobré umístění. Po prvním dnu se Eliška dělila o první místo. Bohužel slabé výkony druhý den znamenaly velký 
propad a ztrátu finálových nadějí. Zdrojem mnoha komplikací byla velká nervozita a z ní plynoucí chyby. 

 
Soutěž Týmů: Po individuální soutěži byly v programu soutěže týmů Juniorů a Juniorek. My jsme obsadili 

pouze kategorii juniorů, ve které startovalo 11 týmů. 
Adam Veselý a Bohumil Vobr podali opět vynikající výkon. Adam 72/75, Bohumil 73/75, což jsou výkony, se 

kterými by se prosadili i v kategorii dospělých. Martin Včelička opět nepodal výkon, na který jsme u něj běžně zvyklí a 
především jeho poslední položka znamenala ztrátu nadějí na boj o zlato a posunula náš tým do boje o bronz. V tomto 
boji jsme prohráli 6:4 s týmem Švédska a obsadili čtvrté místo. 

 
Soutěže Mixed Team: Ačkoliv jsme mohli utvořit jednu dvojici do Mixu, rozhodli jsme se tuto soutěž 

neobsadit. S ohledem na kalendář českých akcí jsme se rozhodli upřednostnit III. kolo KZR v Sudicích, které 
bezprostředně navazovalo na soutěž v Suhlu. Dalším faktorem byla úspora prostředků za náklady na jeden den 
pobytu celého týmu navíc. 

 
 
Čeští junioři ve Skeetu se vrátili ze SP v Suhlu bohužel bez medaile. Startovali celkem ve třech soutěžích, 

přičemž se třikrát probojovali do semifinálových, či medailových bojů. Bohužel to, co platí u reprezentantů 
v dospělých kategoriích se výrazně projevuje i u Juniorů. Naši sportovci jsou schopni podat zcela fantastický výkon 
v základní části (viz. Vobr, Veselý 122/125), ale vstupem do bojů o medaile se z nich stává někdo zcela jiný. Častokrát 
slabší střelci z jiných zemí, kteří postoupili do finále s výrazně horším výsledkem jsou najednou jako znovuzrození 
„polití živou vodou“ a podávají skvělý výkon. Naopak naše střelce jako když někdo vymění, znervózní, znejistí a 
chybují tam, kde chyby běžně nedělají. Pro představu Adam a Bohumil během celé základní soutěže ze 125 terčů 
chybili pouhé 3. Oproti tomu v semifinále jednotlivců Bohumil z 20 terčů chybil 6 a Adam 5.  V boji týmů o bronz z 20 
terčů Bohumil chybil 4 a Adam dokonce 6 terčů! Bude třeba více zapracovat na mentální a psychologické přípravě, 
protože naši střelci trefovat umí, vyhrávat prozatím bohužel ne.  

 
I tento SP provázely zmatky s pravidly, především v rozstřelech o finále, či pořadí ve finále v Týmech a 

v semifinálích. Vzhledem k absenci týmu kameramanů bylo zcela upuštěno od VAR. Semifinále i medailové matche 
byly sice filmovány, přímý přenos, či online stream však nebyl k dispozici. 

Stále platí, že nově zvolený formát finálí je velmi nepovedený, komplikovaný, prodlužuje celou soutěž a vede 
často k chaosu jak u pořadatelů, tak i rozhodčích a závodníků. Je i na úkor kvality výkonu závodníků, kteří musí 
neúměrně dlouho čekat, než přijdou v jejich finále na řadu, pak přicházejí nerozcvičení, vychladlí. Týká se to 
především závodníků z druhého semifinále, či týmů jdoucích do boje o zlato. Bylo tomu opět i na tomto SP.  

 
Opět jsme byli chváleni za nový dress code českého týmu. Jsme jednou z mála federací, jejíž sportovci 

nastupovali do týmových soutěží jednotně ustrojeni. 
 
Pozitivně hodnotím atmosféru v týmu. Po celou dobu výjezdu panovala přátelská a týmová atmosféra.  
 



Velké poděkování patří sportovnímu řediteli ČSS a manažeru brokových disciplín ČSS panu Martinu Havlíkovi 
za skvělou přípravu celé akce, obrovské nasazení, každodenní pomoc nejen trenérovi, ale i všem střelcům. I zde platí, 
že bez jeho přítomnosti a pomoci si dnes už nedovedeme představit účast na nějaké zahraniční akci. 

 
 
Závěrem patří poděkování všem zúčastněným sportovcům za snahu a bojovnost, těm úspěšnějším za 

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

 
 
 
V Písku dne 22. května 2022           Petr Zvolánek 
        trenér disciplíny Skeet 
 
 

 
Výsledky na: https://www.issf-sports.org/competitions/venue/results.ashx?cshipid=3030 
Fotogalerie ze soutěží na: https://www.facebook.com/strelnice.provazce 

https://www.issf-sports.org/competitions/venue/results.ashx?cshipid=3030
https://www.facebook.com/strelnice.provazce

