
 

ISSF Prezident´s Cup Cairo (EGY) -  závěrečná zpráva, zhodnocení 

 

 V souladu s plánem mezinárodních akcí se střelci disciplíny Skeet zúčastnili ve dnech 28. listopadu - 04. 
prosince 2022 Prezident´s Cupu v egyptském Cairu. Na tuto soutěž bylo pozváno 12 nejlepších sportovců světa 
v každé kategorii dle žebříčku ISSF World ranking 2022. 
 
 Výpravu řídil: Petr Zvolánek – trenér disciplíny Skeet. 
 Nominovaní sportovci:  
Muži - Jakub Tomeček, 6. místo světového rankingu 
Ženy – Barbora Šumová, 10. místo světového rankingu 
 
 Doprava – Probíhala letecky společně se střelci trapu, část skupiny letěla z Prahy, k ní se poté ve Vídni přidal i 
zbytek výpravy. Bohužel odbavení zbraní v Egyptě není vždy snadnou a rychlou záležitostí. V tomto případě trvalo 
více než 4 hodiny po příletu, než byly vybaveny všechny formality a střelci mohli opustit letiště. 
 Ubytování – Celá skupina byla ubytována v hotelu Tolip Hotel International Olympic City, který je 
v obrovském moderním sportovním komplexu, jehož součástí jsou i všechny střelnice, včetně brokové. Je to 
kompletně nově, velmi velkoryse, vybudované zařízení. Až megalomansky pojaté. Souvisí to s kandidaturou Egypta 
na Olympijské hry 2036. Celý komplex se bohužel nachází více než 50 km od Káhiry a není v něm žádný obchod. Vše 
je zcela odříznuté bez další navazující infrastruktury. Sportovci si tak nemohli zakoupit nikde žádné další potraviny 
(ovoce, nápoje apod.), hygienické potřeby a jiné. Byli zcela odkázáni na omezenou nabídku hotelu.  Dokonce 
v regulích sportovního areálu i hotelu je přísný zákaz dovážení jakýchkoliv produktů z vně areálu. Vše kontrolovaly 
rentgeny při vstupu do hotelu. Ubytování poblíž střelnice tak bylo jedinou velkou výhodou.  
 Střelnice – Střelnice Egypt International Shooting Club je nová mimořádně velkoryse postavená střelnice. 
Nachází se v ní 10 kombinovaných střelišť pro Skeet a Trap a pro další neolympijské brokové disciplíny (Helicés, 
Compac Sporting). Všechna střeliště jsou osazena vrhačkami Mattarelli a řízena systémem Multipullsfot od 
Electronica Progetti. Použité terče byly od Euro Target model Sagitario.  

Všechna střeliště jsou zcela shodná, s přehledným dobře čitelným pozadím. Jsou konstruována dost daleko 
od sebe, takže střelci nejsou rušeni terči, či úlomky z vedlejších střelišť. Ani jedno střeliště není zastřešené. Trochu 
problematickým se pro skeetaře jevilo vsazení trapových střelišť do skeetového oblouku. Trapová střeliště byla 
vysunuta hodně dopředu, cca 10 metrů před stanoviště skeetové čtyřky. To vyvolávalo dojem větší hloubky prostoru, 
terče se zdály mnohem vzdálenější, menší a rychlejší než tomu ve skutečnosti bylo. Střelci, kteří nemají možnost se 
častěji připravovat na střelištích tohoto typu se pak velmi lehce ztráceli v tom velkém prostoru, neměli se o co opřít 
pohledem. V České republice máme naprosto opačná střeliště, kompaktní, uzavřená, vše se zdá blízko, což je pravý 
opak.  

Bohužel kompletně celý personál střelnice jsou příslušníci egyptské armády, kteří nemají nejmenší znalosti 
související s managementem tréninků a soutěží na střelnici. Vrhačky byly permanentně bez terčů, díky čemuž byly 
velmi hlasité, z věží se ozývalo mnoho výrazných zvuků což rušilo střelce.  

Seřízení vrhaček a střelišť museli provádět rozhodčí a členové Jury, protože místní personál to neuměl. Zcela 
zjevně se na této střelnici olympijské brokové disciplíny pravidelně nestřílejí, střelnice se často nepoužívá, přestože je 
zcela nová. Je to taková časová konzerva připravená na rok 2036.  

Podobně jako ubytovací komplex i střelnice je megalomanský projekt, bohužel nedotažený do konce. Všude 
kámen, mramor, sklo a nerez, ale zázemí pro střelce bylo velmi nevyhovující. Málo toalet, žádné šatny. Naštěstí při 
akci pro pouhých 24 střelců se to neprojevilo nijak negativně. A i díky příznivému počasí mohli být někteří střelci 
venku na terase budovy střelnice. 
Počasí – Po celou dobu soutěže bylo velmi příjemné počasí. Jasno, či polojasno. Teploty od 12°C ráno až po 22°C po 
zbytek dne. Občas byl lehký vítr. 

 
Střelivo – oba reprezentanti Skeetu si v rámci možností daných leteckou společností přivezli vlastní střelivo 
Sellier&Bellot. Pořadatel dále zajistil pro všechny účastníky střelivo zdarma z rozpočtu ISSF, jednalo se o střelivo RC4. 
 
 
 



 
 

 

 
Průběh soutěží: Soutěže byly zorgnizovány zcela v rozporu se zavedenými pravidly ISSF. První den se střílelo 

na 100 terčů na 4 střelištích, druhý den probíhaly ranking matche (RM) osmi nejlepších rozdělených do dvou čtveřic, 
následující den byla semifinále (SF), kde se vždy utkal první z prvního SF s druhým v pořadí z druhého SF a opačně. 
Vítězové těchto dvou soubojů postoupili do Gold medal matche, který se konal další den, poražení získali bez dalších 
soubojů dvě bronzové medaile. 

Jakub Tomeček: 11. místo ze 12 střelců, nástřel 95/100, pouhý jeden terč od rozstřelu do RM. Dvě zbytečné 
chyby na lehčích stanovištích, tam, kde chyby běžně nedělá, ho stály postup do dalších bojů. 

Barbora Šumová: 10. místo z 11 střelkyň, nástřel 88/100, 4 terče od postupu do RM. Barbora bohužel podala 
velmi nepodařený výkon pod úrovní, na kterou jsme u ní běžně zvyklí. Velké množství chyb na dvojstřelech na čtyřce 
ji bránilo v dosažení lepšího výsledku. 

Přesto jim patří velký dík za letošní sezónu, i výkony v ní a za vzornou reprezentaci nejen ČSS a Olymp CS MV, 
ale především naší malé republiky plné vynikajících zapálených střelců.  

Jakub Tomeček se letos stal Mistrem Evropy, získal kvalifikační místo jak na OH Paris 2024, tak i na Evropské 
hry 2023 v Polsku. Obsadil 6. místo ve Světovém žebříčku. Získal v tomto roce několik cenných medailí na SP, ME a 
MS. 

Barbora Šumová získala letos kvalifikační místo na Evropské hry 2023, dva bronzy ze SP a ME, především v 
Mixech společně s Jakubem, na Prezident´s Cup se nominovala jako 10. střelkyně světového žebříčku. 

Oba se dokázali ve svých kategoriích druhý rok (Jakub již po mnoho let) po sobě zařadit mezi 10 nejlepších 
střelců na světě. Je to známka vysokých kvalit a mimořádné perspektivy. Kdyby se to stalo v jiném sportu, psalo by se 
o nich v mnoha médiích. 

 
 
Velké poděkování patří sportovnímu řediteli ČSS a manažeru brokových disciplín ČSS panu Martinu Havlíkovi 

za skvělou přípravu nejen této akce, ale i všech ostatních reprezentačních výjezdů v sezóně 2022. Díky za jeho 
obrovské nasazení, každodenní pomoc nejen trenérům, ale i všem střelcům. Bez jeho přítomnosti a pomoci si dnes 
nedovedeme představit účast na žádné velké zahraniční akci. 

 
 
Závěrem patří poděkování oběma zúčastněným sportovcům za maximální snahu a za výbornou reprezentaci. 

Českému střeleckému svazu, z.s. za uvolnění prostředků na výjezd, rezortnímu sportovnímu centru CS MV Olymp 
Brno za uvolnění a přípravu jejich sportovců. 

 
 
 
 
V Písku dne 05. prosince 2022           Petr Zvolánek 
        trenér disciplíny Skeet 
 
 

 
Výsledky na: https://www.issf-sports.org/competitions/venue/results.ashx?cshipid=3134 
Fotogalerie ze soutěží na: https://www.facebook.com/strelnice.provazce 
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