
Hodnocení kategorie „TALENT“ a „M“ disciplíny skeet   svěřenců 
Luboše Adamce za rok 2014 

 
 
 
 
Křenovský Jiří  1999  SSKP Kometa Brno  -  zbraň Beretta 686 Sporting  -  vlastní 
 
Jedná se o mladého talentovaného střelce, který výrazně pokročil ve zvládnutí techniky 
střelby. Letos odstřílel 10 soutěží v průběhu celé sezony z toho 2 na Slovensku v Trnavě. 
Výkony se mu zlepšily a v posledním závodě na Slovensku v Trnavě nastřílel svůj osobní 
rekord 118 / 125, což jasně naznačuje jeho potencionál do budoucna. Pro sezonu 2014 
nakonec zbraň nezměnil, ale po domluvě s rodiči se dala na konci roku 2013 zhotovit nová 
pažba na míru. Odstranili se nevhodné návyky při nahození zbraně. 
Dobře spolupracuje s trenérem, je snaživý a jeho účast na trénincích je příkladná a hlavně má 
chuť pro střelbu udělat co po něm trenér žádá a doporučuje. Je třeba dále rozvíjet jeho snahu 
 a věřím v jeho výkonnostní růst i v dalších obdobích. 
Nejlepší výsledky: 118 - Otevřené M-SR, 107 – KZR Plzeň, 104 – Brněnský pohár 2014   
 
 
 
 
 Šalamoun Radim  1999  SSK ACTIV – Sport  -  zbraň Beretta 686 Sportingt  -  vlastní 
 
Je to mladý sportovec, který učinil další pokrok v technice střelby. Koncem roku 2013 rodiče 
zakoupili novou zbraň a na počátku roku 2014 nechali udělat pažbu na míru v Itálii. Zásadně 
zlepšil dojezd na tréninky do Brna, což zlepšilo jeho výkony. 
Letos se zúčastnil 5 soutěží a při M-ČR nastřílel jeho nejlepší výkon 97/125 a rozstřeloval se 
o účast ve finále. 
Dobře spolupracuje a reaguje na rady trenéra a je třeba pokračovat v této tendenci. Následně 
pak využít všech možností trénovat v Brně pod dozorem trenéra.  
Nejlepší výsledky:  97 – M-ČR, 80 – Brněnský pohár, 79 – OH naděje Brno 
 
 
 
 
 
Svída Václav  1997  SSK ACTIV – Sport  -  zbraň Beretta 682 Sporting  -  vlastní 
 
Jedná se o sportovce, který letos prvně odstřílel celou sezonu a zúčastnil se 12 soutěží. Zlepšil 
techniku střelby a získal zkušenosti z odstřílených soutěží. S rodiči jsme se domluvili, že 
necháme zhotovit po sezoně pažbu na míru. Věřím, že tímto krokem zlepší celkovou práci se 
zbraní. 
Je poctivý v tréninkové docházce a využívá každé možnosti trénovat, protože bydlí v Brně. 
Dobře reaguje na trenérovi pokyny a uvidíme, jak bude dále zvládat psychickou zátěž při 
závodech. Domluvili jsme se na spolupráci s psycholožkou.  
Nejlepší výsledky: 107 – Brněnský pohár 2014, 106 – OH naděje Brno, 104 – Perezzi Brno  
 
 
 



 
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 panem Vladimírem Ossendorfem na střelnici v Rychnově 
nad Kněžnou, Litomyšli – Pekla a Častolovicích. Zlepšil techniku střelby a po předvedení se 
na střelnici v Brně si myslím, že v roce 2015 by měl již pár soutěží odstřílet. Tam teprve získá 
patřičné zkušenosti a hlavně se porovná s ostatními mladými střelci podobného věku. Soutěže 
ještě nestřílel. 
 
 
 
Aulehla Tadeáš  1999 SSK ACTIV – Sport – zbraň Beretta skeet  -  ČSS 
 
Jedná se o začínajícího sportovce, který se začal věnovat střelbě a trénovat na konci měsíce 
dubna 2014. Začal vlastní zbraní ZH skeet, kterou jsme v druhé polovině prázdnin vyměnili 
za zbraň  Beretta 682 skeet. Učíme se základům techniky střelby, taktice a veškeré teoretické 
přípravě. Má výborné fyzické předpoklady, protože od 5. let hraje mládežnický hokej. Na 
konci sezony již zvládá střílet na všechny terče v položce s nahazováním a i dvojstřely se 
občas podaří. Pokud se jeho celková tendence zlepší, určitě bych s ním chtěl vyzkoušet střílet 
pár soutěží v roce 2015.  
Dobře reaguje na požadavky trenéra a hlavně v měsících kdy nehraje hokej dochází na 
tréninky velmi pravidelně i 3x týdně. Od dubna 2014 je členem ČSS.  
 
 
 
 
 
 

Kategorie „M“ disciplíny skeet 2014 
 
 
 
 
Bednář Rostislav 1998 SSK ACTIV – Sport – zbraň Beretta sporting - vlastní 
 
Mladý sportovec s velkým potencionálem se zlepšovat. V první polovině sezony nepodával 
očekávané výkony a vyloženě se trápil. Usoudili jsme s rodiči, že původní pažba na míru je 
nevhodná, ať se sportovec snaží sebe více, nevede jeho snaha k pozitivnímu efektu. Na konci 
měsíce června jsme nechali zhotovit novou pažbu na míru, tak jak má být. Od této chvíle se 
jeho technika i výkonnost začala pomalu zlepšovat. Bohužel na konci měsíce července přišla 
nemoc a absence v tréninku se nejvíce projevila na soutěži M-ČR v Hradci Králové. Jeho 
výkony na konci sezony jen potvrdili jeho potencionál do budoucna.  
Jedná se o disciplinovaného sportovce s velkou chutí trénovat a soutěžit. Dobře reaguje na 
pokyny trenéra a též jsme na konci letošní sezony zahájili spolupráci s psycholožkou. 
Nejlepší výsledky: 109 – Otevřené M-SR Trnava, 108 - KZR Brno, 108 – KZR Plzeň 
 
 
 
 



Joukl Josef 1999 SSK ACTIV – Sport – zbraň Beretta 682 skeet - ČSS 
 
Jedná se o mladého sportovce s předpoklady podávat dobré výkony v budoucnosti. Změnili 
jsme pažbu a jeho již špatné návyky tím eliminovali. Jsem přesvědčený, že v blízké 
budoucnosti je třeba i u tohoto sportovce vyřešit novou pažbu na míru a tím úplně odstranit 
problémy výše popsané. Též zlepšil svoji výkonnost, ale v docházce na tréninky má rezervu. 
Jinak dobře spolupracuje s trenérem, ale je třeba pracovat na zlepšení koncentrace jak při 
trénincích tak i soutěžích. Též jsme začali spolupracovat se sportovní psycholožkou. 
Nejlepší výsledky: 106 – OH naděje Brno, 105 – GP Plzeň, 105 – GP Hradec Králové 
 
 
 
 
Ráčil Vojt ěch 1996 SSKP Komete Brno – zbraň CS MV Beretta 682 skeet 
 
Je sportovec, u kterého se čekalo výrazné zlepšení výkonnosti v sezoně 2014 (pažba na míru, 
materiální podpora a dobrá tréninková morálka). Předpokládal jsem, že bude úspěšně 
konkurovat juniorským reprezentantům. Bohužel na konci roku 2013 onemocněl a fyzicky 
nesměl zatěžovat organismus půl roku. První soutěž odstřílel počátkem června 2014. Dále pak 
pokračoval v trénincích a soutěžích. Dlouhá přestávka a pozůstatek následků dlouhé nemoci 
(stálá únava) nedovolila rozvíjet jeho celkový výkonnostní růst. Odstřílel 6 soutěží a pro rok 
2015 již spadá do kategorie junior. Je otázkou co a jak dále s tímto sportovcem, proběhne 
jednání s rodiči a věřím, že se situace vyjasní, ať výsledek dopadne jakkoliv. 
Nejlepší výsledky: 110 – Perezzi Brno, 105 – OH naděje Brno, 104 – VC AČR H. Králové 
 
 
 
 
Mančíková Radka 1997 SSKP Kometa Brno – zbraň ČSS Beretta 682 skeet 
 
Je sportovkyní, od které se letos čekalo výrazné zlepšení výkonnosti. Do sezony 2014 
nastupovala s novou pažbou rok již rok používanou, zkušenostmi z mezinárodních závodů 
juniorů v Suhlu, ale především z ME a MS 2013. Závod ME 2014 se ji nepovedl, ale byla 
členkou bronzového družstva juniorek. MS 2014 nastřílela jeden z nejlepších výsledků 
letošního roku a byla členkou stříbrného družstva juniorek. V tréninku střílí slušně a i 
v soutěžích má slušnou jednu i dvě položky. Bohužel zatím nedokáže zastřílet soutěž 
vyrovnaně ve třech položkách a tím pádem neprodá, to co umí v tréninku a samozřejmě ji to 
stojí výrazně lepší individuální umístění. 
Pravidelně dojíždí na tréninky do Brna, které kombinuje s tréninky v Hodoníně což, vidím 
jako pozitivní. Doporučuji začít práci s psycholožkou a zlepšit fyzickou přípravu. 
Nejlepší výsledky: 63 – Mezinárodní závod Slovensko Trnava, 64 – GP H. Králové, 62 – MS 
2014 Španělsko Granada 
 
 
  
V Brně dne 1. 10. 2014 
 
 
                     Zpracoval: 
       Luboš Adamec - trenér mládeže 


