
Hodnocení kategorie „TALENT“ disciplíny skeet - svěřenců 
Luboše Adamce za rok 2013 

 
 
Křenovský Jiří  1999  SSKP Kometa Brno  -  zbraň Beretta 686 Sporting  -  vlastní 
 
Jedná se o mladého talentovaného střelce, který již dobře zvládá techniku střelby. Letos jsme 
odstříleli od poloviny roku převážnou část soutěží, celkem 6. Dva výkony s nástřelem 
100/125 ukazují na jeho potencionál do budoucna. Pro sezonu 2014 změníme zbraň a po 
domluvě s rodiči je třeba dát zhotovit pažbu na míru a tím eliminovat nevhodné návyky při 
nahození zbraně. 
Dobře spolupracuje s trenérem,  je snaživý a  a jeho účast na trénincích je příkladná. Je třeba 
dále rozvíjet jeho potencionál a věřím v jeho výkonnostní růst v dalších obdobích. 
Výsledky: C   
 
 
 
Šalamoun Radim  1999  SSK ACTIV – Sport  -  zbraň ZH Skeet  -  vlastní 
 
Je to mladý sportovec, který učinil významný pokrok v technice střelby. Zlepšil od prázdnin 
dojezd na tréninky do Brna, což zlepšilo jeho výkony. 
Letos jsme též vyzkoušeli střílet 3 soutěže a je třeba vyměnit zbraň a dát udělat pažbu na míru 
a tím eliminovat nevhodné návyky při nahazování zbraně. 
Dobře spolupracuje a reaguje na rady trenéra a je třeba pokračovat a využít všech možností 
trénovat. Jeho nejlepší výkon 80/125 
Výsledky: Krajský přebor mládeže JmKS ČSS 76.místo, Brněnský pohár 2013 10. místo  
 
 
 
Svída Václav  1997  SSK ACTIV – Sport  -  zbraň Beretta 682 Sporting  -  vlastní 
 
Jedná se o sportovce, který  začal být systematicky veden od začátku září 2012. Naučil se 
základům střelby a zlepšil techniku natolik, že jsme se rozhodli od prázdnin střílet soutěže. 
Letos odstříleli 6 závodů s nejlepším výkonem 96/125. Je poctivý v tréninkové docházce a 
využívá každé možnosti, protože bydlí v Brně. Dobře reaguje na trenérovi pokyny, uvidí se 
jak bude dále zvládat psychickou zátěž při závodech  než získá další potřebné zkušenosti 
s technikou, taktikou, koncentrací a posune se vpřed.  
Výsledky: M-ČR 11. místo,  Krajský přebor mládeže JmKS ČSS 5.místo 
 
 
Bednář Rostislav 1998 SSK ACTIV – Sport – zbraň Beretta sporting - vlastní 
 
Mladý talentovaný sportovec, který přešel po sezoně 2012 od trenéra Daniela Herbergera do 
mé péče. Dále jsme zlepšovali techniku a taktiku střelby a připravovali se na sezonu, ve které 
jsme celkově odstřílel 9. závodů. Na základě svých výkonů se zařadil na rok 2014 do 
kategorie „M“., jeho nejlepší výkon 102/125. 
Jedná se o disciplinovaného sportovce s velkým potencionálem růstu výkonnosti. Dobře 
reaguje na pokyny trenéra. 
Výsledky: M-ČR  10. místo, Krajský přebor mládeže JmKS ČSS 2.místo, ČP celkově 
10.místo 



Joukl Josef 1999 SSK ACTIV – Sport – zbraň Beretta 682 skeet - ČSS 
 
Mladý talentovaný sportovec, který přešel po sezoně 2012 od trenéra Daniela Herbergera do 
mé péče. Dále jsme zlepšovali techniku a taktiku střelby a připravovali se na sezonu, ve které 
jsme celkově odstřílel 9. závodů. Na základě svých výkonů se zařadil na rok 2014 do 
kategorie „M“., jeho nejlepší výkon 101/125. 
Jedná se o sportovce s nevyrovnanými výkony, ale snaží se zlepšovat a tím i výkony 
stabilizovat. Reaguje na trenérovy pokyny a pravidelně dochází na tréninky. 
Výsledky: M-ČR  7.místo, , Krajský přebor mládeže JmKS ČSS 6.místo, ČP celkově 
11.místo 
 
 
 
Němček Robert 1998 SSK ACTIV – Sport – zbraň Beretta 682 skeet - ČSS 
 
Mladý talentovaný sportovec, který přešel po sezoně 2012 od trenéra Daniela Herbergera do 
mé péče. Dále jsme zlepšovali techniku a taktiku střelby a připravovali se na to, že od 
prázdnin budeme střílet soutěže.  Jedná se o sportovce s dobrým základem techniky, 
předpokladem již střílet soutěže v plném rozsahu a předpokladem výkonnostního růstu. 
Bohužel se nedokázal domluvit s rodiči na pravidlech chování a ti jej přestali vozit na 
tréninky a dále podporovat. Tím značně utrpěla jeho tréninková morálka a od měsíce srpna se 
tréninků ani soutěží nezúčastňuje. Volal jsem s rodiči a dal jim termín do konce října ať se mi 
vyjádří co bude dál se střílením. 
Výsledky: Brněnský pohár 2013 s nástřelem 85/125 skončil na 16. místě. 
 
 
 
 
Petřík Jan 1997 SSK ACTIV-Sport – zbraň nemá ani nebyla přidělena 
 
Jedná se o začínajícího střelce, který na tréninky dojíždí velmi sporadicky, protože bydlí cca 
40 km od střelnice. Vše musí zajišťovat maminka což je velmi náročné skloubit s její prací. Je 
zaregistrovaný v ČSS a je třeba ještě jednou si sednout a vše prodiskutovat. Trénoval 
minimálně cca 4x po 25 nábojích což je naprosto nedostačující. Je též třeba připomenout 
finanční stránku věci a vyjasnit docházku na tréninky a pevně ji stanovit. Jedině tak může být 
přínosem se o tohoto potencionálního sportovce starat. 
 
 
 
Trejtnar Filip 2000 SSK ACTIV – Sport – zbraň vlastní ZH 303 skeet 
 
Jedná se o začínajícího sportovce, kde působím spíše jako poradce při tréninku a konzultant 
jeho přípravy. Trénuje s trenérem Vladimírem Ossendorfem na střelnici v Rychnově nad 
Kněžnou,  Litomyšle – Pekla  a Častolovicích. Učí se základům techniky s tím, že byl 3x za 
sezonu na tréninku v Brně. Je registrovaný v ČSS a též dostal částečnou dotaci terčů a nábojů. 
Uvidíme v příštím roce  jak se bude vyvíjet jeho příprava, protože je na začátku své případné 
sportovní kariéry. 
 
 
 



Hodnocení kategorie „M“ disciplíny skeet - svěřenců Luboše 
Adamce za rok 2013 

 
 
 
 
Papáčková Martina 1995  SSK ACTIV – Sport – zbraň vlastní Beretta DT 10 Skeet 
 
Jedná se o sportovkyni, která byla zařazená ve sledované kategorii „M“ a bohužel se u ní 
nedostavil předpokládaný  nárůst výkonnosti  jak jsem čekal. Je naprostou rekordmankou 
v počtu odstřílených závodů tj. 16 což z mého pohledu nepovažuji za pozitivní. Jsem 
přesvědčený, že v ní je potencionál růstu výkonnosti, ale je třeba více propracovat techniku, 
taktiku střelby a účasti na závodech.. 2 3 tréninky v týdnu a následně závod je naprosté 
přetěžování organismu.  
Díky jejímu věku nemohla být zařazena do kategorie „M“, na rok 2014,  ale to neznamená, že 
nemůže bojovat o nominaci na ME a MS v kategorii juniorek.  
Zde též působím spíše jako poradce, trénuje pod trenérem Radkem Chalupníkem. 
Nejlepší výkony: Memoriál Sedláka Trnava 65/75,  ČP celkově 1 .místo, M-ČR 4. místo 
 
 
 
 
 
Ráčil Vojt ěch 1996 SSKP Komete Brno – zbraň CS MV Beretta 682 skeet 
 
Je sportovcem, který sezonu 2013 odstřílel s novou  pažbou dělanou na míru v Itálii. 
Nominoval se na první mezinárodní závod juniorů v Porpetu – Itálii. Svými výkony se zařadil 
na rok 2014 do kategorie „M“. Je u něho předpoklad výkonnostního růstu a při trénincích se 
více zaměříme na propracování techniky střelby. Též důležitou složkou tréninku je stimulovat 
závodní prostředí, ve kterém se chová rozdílně. Dobře spolupracuje s trenérem a poctivě 
dochází na tréninky. V roce 2014 by měl konkurovat juniorským reprezentantům. 
Nejlepší výkony: 109/125 M.M.Bednaříka a M-SR Trnava, M-ČR  8. m., ČP celkově 8.m.  
 
 
 
 
Mančíková Radka 1997 SSKP Kometa Brno – zbraň ČSS Beretta 682 skeet 
 
Je sportovkyní, který sezonu 2013 odstřílel s novou  pažbou dělanou na míru v Itálii 
Tato pažba ji vyloženě pomohla a udělala velký výkonnostní růst. Nominovala se na 
mezinárodní závod juniorů do Suhlu, kde byla členkou zlatého družstva a nástřelem 61/75 a 
skončila jeden terč za finálem. Též se nominovala na ME v Suhlu kde byla členkou 
bronzového družstva a v jednotlivcích skončila na 8.místě 64/75.  Na MS v Peru skončila 
v jednotlivcích na 5. místě 63/75 a jen škoda, že nejelo celé družstvo, byla by určitě též 
medaile ve družstvech. Pravidelně dojíždí na  tréninky v Brně a kombinuje s tréninky 
v Hodoníně což vidím jako pozitivum. Zlepšila si nejlepší osobní výkony a velmi nadějné, že 
tyto výkony střelila na ME a MS. 
Nejlepší výkony:  64/75 ME a  M-ČR, MS 5. místo 
 
 



 
 
 
Havlíček Daniel 1995  SSKP Kometa Brno – zbraň ČSS Beretta 682 skeet 
 
Je to sportovec, od kterého se čekalo v roce 2013, že zlepší svoji výkonnost a bude dobrým 
konkurentem reprezentantům juniorům. V trénincích střílí velmi dobře, ale při soutěžích je to 
úplně jiný člověk  a  jeho výkonnost naprosto neodpovídá tomu  co umí. V druhé polovině 
sezony navázal úzkou spolupráci s paní psycholožkou a jeho vnitřní stav se zlepšil. Pro 
sezonu 2014 je zařazen do kategorie repre junioři C. Má velkou šanci se poprat o nominaci na 
ME a MS, ale je třeba dále intenzivně spolupracovat s paní psycholožkou.  
Určitě je to střelec s možností se i v budoucnu uplatnit, ale je třeba ho neustále motivovat a 
v trénincích stimulovat závodní atmosféru. Též se pro něho počítá s novou pažbou což je více 
jak vhodné, protože z té staré tzv. vyrostl. 
Nejlepší výkony: M-ČR 110/125 7.místo, ČP celkově 2. Místo a nominoval se na juniorský 
závod v Suhlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 
 
V roce 2013 se v disciplíně skeet střílelo podle zcela nových pravidel a musím říci, že to 
hodně ovlivnilo výkony. Ať je to zrychlení terčů, změna pořadí střelby na stanovištích a jiné 
hodnocení finál,e kde se základní nástřel nepočítává.Následuje samostatná soutěž semifinále a 
finále, které určí celkové pořadí ve vlastním závodě. Jsou to velké změny a hlavně mladí 
střelci to neměli jednoduché. 
 
V letošním  roce bylo vyzkoušeno dalších 6 nových zájemců o střelbu. Někteří již nepřišli, 
jiní se rozmýšlí jakou disciplínu zvolit a dále se ji věnovat, ostatní teprve na otestování čekají  
až se naskytne příhodný termín z hlediska časového. 
 
 
 
 
 
V Brně 23.10.2013 
 
 
 
         Zpracoval: 
                Luboš Adamec 
              trenér mládeže skeet při RSCM Brno 


