
Hodnocení RSCM Frenštát pod Radhoštěm  

Středisko RSCM se věnuje jen pistolovým disciplínám. 

Ve středisku bylo v roce 2011 zařazeno sedm reprezentantů, jeden v kategorii C a deset 

sportovců zařazených v kategorii M z různých sportovně střeleckých klubů. Tito sportovci se 

během roku zúčastňovali klubových i regionálních soutěží a především soutěží pořádaných 

Českým střeleckým svazem. Jsou to Český pohár talentované mládeže, kontrolní závody 

reprezentace, mistrovství České republiky. Reprezentanti a někteří úspěšní „M-kaři“ se 

zúčastnili mezinárodních závodů IWK Suhl, HOPES, VC Osvobození a Mistrovství Evropy. Mezi 

nejúspěšnější reprezentanty ve středisku patří Markéta Krykorková, Jan Ondruška, David 

Malúšek a David Hejna. Výsledky a umístění jsou na svazových stránkách, proto se o nich 

nebudu zmiňovat.  

Spolupráce s aktivními kluby se dle mého názoru zlepšuje a nacházíme společný názor na 

přípravu sportovců. Podařilo se zaktivovat střelecké kluby v Třinci, Olomouci, Trnavě a další, 

které se věnují talentované mládeži. V některých klubech je to otázka rodičů, kteří zastávají 

funkci trenérů a to nevidím jako nejlepší řešení. Ale na druhou stranu jsem rád, že rodiče 

mají zájem o sportovní střelbu a vytvářejí svým dětem podmínky pro přípravu. Vzduchovku 

trénují v bytě, protože nemají vhodné podmínky. V současné době jsou ceny pronájmu 

vhodných prostor k trvalému, nebo časově omezenému využití pro většinu klubů neúnosné, 

pokud nemají vlastní vzduchovou střelnici. Tím se mění charakter kolektivní přípravy, která 

se uskutečňuje až při účasti na různých soutěžích. Myslím si, že to není ta správná cesta. 

V kulových disciplínách je situace o něco lepší. Většina klubů má svoji kulovou střelnici.  

 Samotná příprava směřuje k tomu, aby kluboví sportovci podávali co nejlepší výkony a byli 

zařazeni do některé z podporovaných kategorií. V letošním roce se uskutečnilo několik 

soustředění, která se konala v Krnově, Ostravě a Frenštátě. Tato soustředění byla zaměřena 

na přípravu sportovců na nastávající sezónu jak kulovou tak vzduchovkovou. Těchto 

soustředění se zúčastňovali téměř všichni zařazení sportovci a vybraní talenti  společně s  

osobními trenéry, kteří se podíleli  na přípravě sportovců. Dále jsme se zúčastňovali soutěží 

pořádaných ČSS, kde jsme se umísťovali v mládežnických kategoriích na předních místech. 

V kategoriích dospělých jsme nebyli natolik úspěšní ze zdravotních nebo pracovních důvodů.  

Týká se to zejména Jakuba Skladana, nebo Josefa Procházky, který ukončil svoji sportovní 

činnost. Marcela Königová ze zdravotních důvodů nemohla úspěšně ukončit kulovou sezónu. 

V kategorii M je situace na dobré úrovni. V klubech je jim věnována patřičná péče. 

 Astra Bruntál:  

Vladimír Novotný je vedoucím klubu Astra Bruntál. Jeho klub už pracuje s mládeží několik let 

a má dobré výsledky. Z jeho základny vzešlo několik úspěšných sportovců. V současné době 

má na starosti Markétu Krykorkovou, která je zařazena v reprezentaci ČR. Dále zaopatřuje 

Jindru Dubového, který patří pod ČSA Plzeň. Martin Pecháček bohužel pravděpodobně 



nebude v žádné podporované kategorii. V minulosti dosáhl na mezinárodních závodech 

skvělých výsledků. V kategorii T má klub Astra nadějné sportovce jako je Šanda, Mička, 

Ritnošík a další. Podmínky pro přípravu ze vzduchových zbraní má dobré. Nemají vlastní 

kulovou střelnici, proto využívají střelnice v okolí. Spolupráce s panem Novotným se zlepšila, 

nacházíme společný názor na přípravu sportovců. 

SSK Frenštát pod Radhoštěm: 

V tomto klubu již mnoho let působí pan František Vyskočil, který využívá svých trenérských 

zkušeností a předává je mladým střelcům. Letošní rok pro tento klub byl příznivý. 

Do kategorie M byli zařazeni sportovci Václav Hrnčíř, Kamil Maralík, Eva Jurečková, která 

přestoupila do jiného klubu. Jan Ondruška na základě výsledků okusil i reprezentační dres. 

Pro přípravu jsou v tomto klubu dobré podmínky až na vzduchovkovou střelnici, která má 

malou kapacitu.  

SSK Horní Benešov: 

Marcela Königová byla zařazena v reprezentaci. Mimo to, že se sama připravuje na soutěže, 

věnuje se mládeži, která teprve dorůstá. Jakub Skladan byl zařazen v kategorii C. Po zařazení 

do pracovního procesu časově nezvládá přípravu. Klub pořádá soutěže na regionální úrovni. 

Podmínky jsou velice dobré jak pro vzduchovky tak kulovou střelbu. Spolupráce je na dobré 

úrovni.   

SSK Krnov: 

Z tohoto klubu byl Adam Šuranský, který sportovní činnost ukončil. Po úmrtí pana Tobiáška 

tento klub stagnuje. 

SSK Kopřivnice: 

Jaroslav Zetek je předsedou klubu. Tento klub rovněž pořádá vzduchovkové soutěže a věnuje 

se mládeži. Vytvořili si dobré podmínky v CO krytu. Nemají vlastní kulovou střelnici, proto 

dojíždějí na střelnici do Frenštátu, nebo Příbora. Z tohoto klubu je v kategorii M Jan Polášek, 

který jezdí trénovat do Frenštátu. 

SSKP Ostrava: 

Radim Hejna se v klubu věnuje přípravě talentů a je osobním trenérem svého syna Davida, 

který je zařazený v reprezentaci. Podmínky pro přípravu mají ideální. 

SSK Opava: 

V tomto klubu je trenérkou Martina Fialová, která se věnuje rychlopalné pistoli. Zařazenými 

sportovci v kategorii M jsou Petr Staško a Vojtěch Slanina. Podmínky pro přípravu mají na 

střelnici časově omezené. Bohužel tady postrádám další mladé následovníky.  



  

SSK Poličná: 

V tomto klubu je David Malúšek, který je zařazený v reprezentaci. Podmínky pro přípravu má 

dobré. Mají vlastní střelnici, na které trénují i vzduchovky. Davidovým osobním trenérem je 

pan Jiří Lerch, který se podílí na jeho přípravě. V klubu se věnují mládeži, která se zatím 

neprosadila.  

 

SSK Rožnov pod Radhoštěm:  

Pod vedením pana Málka se tento klub věnuje disciplínám rychlopalná, standardní a sportovní 

pistole. Pro letošní  rok byl Jakub Petřek zařazený  v kategorii M.  Klub má další talentované střelce. 

S panem Málkem občas nemám shodný názor na metodiku a přípravu sportovců. Jsem přesvědčen, 

že časem a intenzivnější spoluprací najdeme společnou cestu.  

Dalšími členy klubu jsou sportovci pod vedením pana Ing. Štefana Janošťáka, který působí 

v Rýmařovském gymnáziu. V této škole má vzduchovkovou střelnici a dobré podmínky pro získávání 

talentů. V reprezentaci je zařazena Jitka Ježková a v kategorii M Jaroslava Ježková. 

SSK Sezemice: 

Je to klub, který má velice dobré podmínky pro přípravu sportovců. Vlastní kulovou a vzduchovkovou 

střelnici. Pod vedením pana Františka Čiháka, který se věnuje pistolovým a puškovým disciplínám , 

vyrůstají další talenti. V kategorii M je zařazen Jakub Forman. Přesto, že je tento klub ve větší 

vzdálenosti od střediska,  spolupráce mezi námi je velice dobrá. 

SSK Vrchlabí: 

Spolupracujícím trenérem je Jaroslav Šmejda. Několik let se věnuje přípravě talentů. V letošním roce 

nemá v podporované kategorii žádného sportovce, ale věřím, že se to v budoucnu změní. 

V tomto stručném hodnocení se zmiňuji jen o aktivních klubech a spolupracujících trenérech. Chtěl 

bych jim touto cestou poděkovat za odvedenou práci a popřát mnoho úspěchů v nastávající sezóně. 

 

 

 

Vedoucí RSCM Vladislav Salát 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm     19. 10. 2011 

 


