
 

ISSF World Cup Baku (AZE) -  závěrečná zpráva, zhodnocení 

 

 V souladu s plánem mezinárodních akcí se střelci disciplíny Skeet zúčastnili ve dnech 30. května -7. června 
2022 Světového poháru ISSF v ázerbajdžánském Baku. Cílem výjezdu bylo, stejně jako při účasti na předchozích SP 
v Nikósii a Lonatu, udržení kontaktu se světovou střeleckou špičkou, opětovné přivykání na režim velkých 
mezinárodních soutěží a otestování širší skupiny střelců v soutěži na zahraniční střelnici v kvalitní mezinárodní 
konkurenci před ME a MS. 
 
 Výpravu řídili: pp. Martin Havlík – vedoucí výpravy, Petr Zvolánek – trenér disciplíny Skeet. 
 Nominovaní sportovci: Muži - Jakub Tomeček, Tomáš Nýdrle, Jan Zámečník (na náklady ČSS), Josef Stránský 
(na náklady CS Olymp) a Miloš Slavíček (na náklady ASC Dukla). Ženy – Barbora Šumová, Martina Skalická (na náklady 
ČSS). Soutěže se nezúčastnila Anna Šindelářová z důvodu absolutoria na VŠ. 
 Doprava: Letecky z Prahy Ruzyně, společností Turkish Airlines. 
 Ubytování – Winter Park hotel Baku. 
 Střelnice – Areál střelnice v Baku navštívili čeští brokoví střelci již na Mistrovství Evropy 2017. Jedná se o 
velmi moderní, mimořádně velkoryse vybudovaný střelecký areál pro všechny střelecké disciplíny. Broková střelnice 
disponuje pěti střelišti. Všechna jsou osazena vrhačkami Mattarelli a elektronikou Electronica Progetti. V tréninku i 
soutěžích byly použity ekologické terče ruské provenience Lipetsk, které vykazovaly velmi dobrou tříštivost. Střeliště 
jsou kompletně pokryta umělou trávou, včetně dopadových ploch a valu v pozadí.  Terče se pohybovaly v pozadí této 
umělé trávy, nebo na čistém horizontu. Díky tomu byla viditelnost terčů naprosto vynikající. Mezi střelišti a ochozy 
pro diváky je velký odstup, nedochází tedy k žádnému rušení střelců aktivitou lidí v pozadí střelišť. Jedinou 
nevýhodou je poměrně značná vzdálenost mezi zázemím pro střelce v hlavní budově kulové střelnice a brokovou 
střelnicí. Na střeliště to trvalo volnou chůzí 5-10 minut.  

Vzhledem k nižšímu počtu startujících než na předchozích SP mohl být každodenní střelecký program 
zahajován vždy až od 9:00. Pořadatelé přistoupili k časovému programu po 35 minutách, což vytvářelo velký komfort 
pro střelce, rozhodčí i obsluhu střelišť. Rundy se nezpožďovaly, jak je tomu běžně zvykem při rozpisu na 25, či 30 
minut, spíše naopak. Technika fungovala bez problémů, tudíž střelci, ač dost vzdálení od střelnice, měli dobrou 
představu o tom, kdy je čas jít na položku.  

Informační a výsledkový servis fungoval dobře. Sice nebyl na místě nikde k dispozici nějaký přehledný 
výsledkový servis, všechny výsledky byly však rychle odesílány na web ISSF a pravidelně aktualizovány. 

Výborným počinem byl online přenos střeleckých položek vybraných skupin střelců ze střeliště „C“. Tato 
změna, kterou zkouší vedení ISSF je jednou z mála pozitivních. Vybrat 18 nejlepších střelců, umístit je do 3 vybraných 
rund a následně online přenášet i jejich položky v základní části soutěže je zajisté velmi zajímavým nápadem. 

Počasí: Počasí bylo typické pro tuto oblast a roční období. Po celou dobu vládlo teplé počasí s převážně 
jasnou oblohou a mírným větrem. Teploty se pohybovaly v rozmezí 26°C ráno až 34°C odpoledne. Pocitovou teplotu 
příjemně snižoval neustálý vítr, který občas přecházel do silnějších poryvů. Tak obávaný silný nepřetržitý vítr, kterým 
je tato střelnice známá, se naštěstí nekonal. 

 
Průběh soutěží: 
Soutěže jednotlivců: V kategorii jednotlivců startovalo celkem 85 mužů a 39 žen. Kromě týmů z Číny a Ruska 

byli opět přítomni všichni z kompletní světové špičky. Z českého týmu mužů startovali v hlavní soutěži T.Nýdrle, 
J.Tomeček a J.Zámečník, jmenovaní byli původně přihlášeni i do soutěže týmů.  M.Slavíček a J.Stránský startovali jako 
tzv.“RPO“. V ženách B.Šumová i M.Skalická startovaly v hlavní soutěži jednotlivců. S ohledem na 5 střelišť zvolili 
organizátoři kratší program 75/50 + finále. O kvalitě konkurence a úrovní přítomných střelců hovoří velmi vysoké 
nástřely v soutěži mužů (2x 124/125). 

Jakub Tomeček – výsledek 123. Jakub skvělým nástřelem v základní části postoupil do finálových bojů ze 4. 
místa. Bohužel v semifinále se mu již tak nedařilo. Ačkoliv začal zcela bezchybně a dlouho se držel na první pozici, 
nepovedený dvojstřel na stanovišti 5 ho připravil o šance na postup do medailových bojů. Jakub svým výkonem 
v individuální soutěži zcela bez pochyb prokázal, že patří do absolutní světové špičky. 

Tomáš Nýdrle – výsledek 120, 20. místo. Opět zlepšení oproti předchozím SP v Nikosii a Lonatu. Pouhé dva 
zásahy ho dělily od případného rozstřelu o postup do finále. V jeho střelbě je stále zřejmá nervozita, která se 



projevuje cukáním před výletem terče, či skoky zbraně příliš vpřed bez kontaktu s terčem. Stále chybí klid, který by 
vedl k nástřelům aspirujícím na finálovou účast. 

Jan Zámečník – výsledek 119, 23. místo. Honza mírně zaostal za svými možnostmi. Přestože oficiální trénink 
a výkon 73/75 dával naději na vynikající výkon. Především první položka první den soutěže s výsledkem 21 však 
znamenala velký propad a ztrátu nadějí na lepší umístění. Následovaly sice skvělé položky 24, 25, 24, 25, ale ztrátu 
z první položky nebylo již možné dohnat. Honza se potýkal se střevními problémy po celou dobu soutěží. Byla na něm 
opět patrná značná nervozita. 

Miloš Slavíček - 116, 39. místo. Miloš podal slabší výkon, než jsem od něj očekával. Opět škoda „laciných“ 
chyb na stanovištích 1 a 7 a příliš mnoha chyb na jednotlivých terčích na stanovišti 4.  

Josef Stránský – 119, 27. místo. Josef podal velmi dobrý, vyrovnaný výkon. Oproti jeho mezinárodní 
premiéře mezi dospělými v Larnace, došlo k výraznému zlepšení. Již výsledek z tréninku 72/75 dával naději na kvalitní 
výsledek. Bohužel jedna nepovedená položka 22, znamenala výrazný propad v pořadí a nástřel nižší, než byly jeho 
schopnosti. Josef se v druhé polovině soutěže potýkal se zdravotními problémy. 

Barbora Šumová – výsledek 115, 16. místo. Dva terče od případného rozstřelu o postup do finále. Bára opět 
potvrdila svoji pozici nejzkušenější a nejvyrovnanější české skeetařky. Bohužel v porovnání s výkony ostatních 
světových střelkyň bylo 115 v Baku málo. První sen soutěže výkonem 71/75 držela Bára výborné finálové pozice. 
Bohužel velmi nervózní střelba druhý den a zbytečné chyby na stanovištích 1 a 8 znamenaly výrazný propad a ztrátu 
finálových nadějí. Jeden zasažený terč ji bohužel také ubrali nepozorní rozhodčí. 

Martina Skalická – 108, 35. místo. Martina tentokrát nesplnila moje očekávání. Tento závod jí zcela nevyšel. 
Přílišná opatrnost, nejistota a strach z chyb vedl k mnoha nepřesnostem a chybám. Martina má přesto zcela 
oprávněně své místo v týmu skeetařek a je jen otázka času, kdy prokáže své kvality tak, jak tomu bylo třeba na KZR 
v Plzni. 

 
Soutěž Týmů: Po individuální soutěži byly v programu soutěže týmů Mužů a Žen. V kategorii Muži startovalo 

13 týmů, v kategorii Žen 6 týmů. Je škoda, že nestartovala Anna Šindelářová, protože s ohledem na kvalitu týmu 
našich žen v porovnání s konkurencí v Baku, by české skeetařky zcela bezpochyby bojovaly o kov nejcennější. 

S ohledem na klimatické podmínky a výkonnost některých střelců v oficiálním tréninku jsem se na poslední 
chvíli rozhodl pro změnu složení týmu mužů. Pořadatelé mi tuto změnu umožnili. V týmu mužů jsem se rozhodl 
ponechat z původní sestavy jen Jana Zámečníka. Tomáše Nýdrleho a Jakuba Tomečka jsem se rozhodl nahradit 
Milošem Slavíčkem a Josefem Stránským. Dal jsem tak možnost dalším střelcům, aby i v soutěži týmů prokázali svoje 
kvality. Zároveň jsem s ohledem na velmi vysilující teplé počasí umožnil Tomečkovi s Nýdrlem, aby jeden volný den 
zregenerovali a nabrali síly do soutěže Mixů. Naše trojice podala průměrný výkon, přesto to stačilo na rozstřel o 
případný postup do bojů o bronz. V rozstřelu jsme si vedli lépe než týmy z AZE a MLT. Bohužel Josef Stránský střelil 
jeden dvojstřel v opačném pořadí, čehož si v počátku nikdo nevšiml. Nakonec protestem Malťanů a následným 
potvrzením této chyby mojí osobou došlo k nápravě a naši do boje o bronz nepostoupili. Na obhajobu je třeba říci, že 
rozstřely o pořadí v soutěži týmů a Mixů jsou velmi chaotické a často ani sami rozhodčí i členové Jury nevědí, jaká 
varianta je správná. 

 
Soutěže Mixed Team: Startovalo celkem 27 týmů. Do těchto soutěží byly vybrány dva páry: 
 Barbora Šumová, Jakub Tomeček – nástřel 146/150!! Bára s Kubou předvedli naprosto fantastický 

výkon. O kvalitě jejich nástřelu vypovídá to, že doposud byla hodnota světového rekordu v Mixech Skeet 145/150. 
Přesto rekordu nedosáhli, protože dvojice z USA dosáhla nástřelu dokonce 148/150 a ustanovili nový rekord. Naši 
postoupili do rozstřelu o Gold s německou dvojicí. I tento rozstřel, podobně jako v soutěži týmů, byl plný zmatků a 
chaosu s rotací střelců a tím, který dvojstřel se má v kterou chvíli střílet. Naši vedli, byli na dosah vítezství. Bohužel 
zcela nepochopitelné rozhodnutí rozhodčího, kterým udělil Němcům možnost nového dvojterče v okamžiku, kdy byli 
ve ztrátě, znamenalo zvrat v rozstřelu a následnou prohru našich. Postoupili jsme tak do boje o bronz. V tomto 
souboji jsme se utkali s týmem z Kuwaitu, který jsme porazili a získali tak bronzovou medaili. Bára s Jakubem 
potvrzují, že jsou velmi silnou dvojicí s mimořádnou ambicí na zisk kvalifikačního místa na OH v této nové olympijské 
disciplíně. 

 Martina Skalická, Tomáš Nýdrle – 139/150 a 17. místo. Oba zaostali za očekáváními. Čtyři zásahy 
chyběly do rozstřelů o medaile. Tomáš sice opět podal svůj kvalitní vyrovnaný výkon 72/75, bohužel Martina 
pokračovala v sérii nevydařených položek.  

 
 
Čeští Skeetaři se vrátili ze SP v Baku s jednou bronzovou medailí. Startovali celkem ve čtyřech soutěžích, 

přičemž se dvakrát probojovali do semifinálových, či medailových bojů.  
 



I tento SP provázely zmatky s pravidly, především v rozstřelech o finále, či pořadí ve finále v Týmech, či 
Mixech, případně i v semifinálích. Již čtvrtý SP po sobě dochází k průběžným změnám finálových pravidel během 
soutěže. Velké zmatky byly opět kolem způsobu vyhodnocování VAR a hlášení výsledku VAR. 

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, v případě Baku i 
přehřátí. Bylo tomu jak  na Kypru, v Itálii, tak i v Baku. Jak mají finále správně vnímat diváci? Když často ani přítomní 
trenéři či sportovci nevědí, co se v konkrétní chvíli děje a proč bylo rozhodnuto zrovna takto? Byli jsme dokonce 
svědky několika hádek mezi rozhodčími a členy Jury o tom, jak má konkrétní situace probíhat a kdo z přítomných má 
pravdu. 

 
 
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. Bez jeho 
přítomnosti a pomoci si dnes nedovedeme představit účast na nějaké zahraniční akci. 

 
 
Závěrem patří poděkování všem zúčastněným sportovcům za výbornou reprezentaci, Českému střeleckému 

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

 
 
 
V Písku dne 10. června 2022           Petr Zvolánek 
        trenér disciplíny Skeet 
 
 

 
Výsledky na: https://www.issf-sports.org/competitions/venue/results.ashx?cshipid=3032 
Videa z finálí na: https://livestream.com/issf 
Přímý přenos vybraných rund top střelců ze střeliště „C“ https://livestream.com/issf/events/10454704 
Fotogalerie ze soutěží na: https://www.facebook.com/strelnice.provazce 
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