
Soustředění talentované mládeže disciplíny Trap v termínu 19. – 23.7.2022 -

hodnocení 

 

Na základě plánu disciplíny TRAP, proběhlo na Brněnské brokové střelnici soustředění začínající 

talentované mládeže ročníků 2005 a mladších. Toto soustředění bylo koncipované na objemové 

jednotky a celkovou kvalitní tréninkovou přípravu před nadcházejícím MČR, které se uskuteční také v 

Brně v polovině srpna. 

Soustředění se zúčastnili:  

- Vedoucí  trenér  – Petr Hrdlička 

- Pomocní trenéři – Luděk Vodička, Robin Daněk a Kamil Ploc 

- Sportovci:  –  Trubák Jan, Milán Tomáš, Hula Adam, Liška Prokop, Šoman Jan, Kabát Jiří, Nosál 

Tomáš, Kandler Jan, Pokorný Jan, Chmelík Jakub, Michálek Damián, Kapucián Adam, Sobotka 

Pavel, Bednář Kamil, Samek Václav, Vojkůvka Tomáš, Svoboda Vít, Gvoždík Jindra, Kučerová 

Lea, Gottwaldová Nela, Dvořáková Veronika 

Společná příprava byla směřována k MČR, které proběhne na téže střelnici v polovině srpna, jak je 

uvedeno výše. Jedním z hlavních cílů tohoto soustředění bylo zajistit kvalitní trénink, utužení 

kolektivu, proškolení z pravidel střelby a v neposlední řadě kontrola techn. stavu brokových zbraní. 

Teplota počasí se pohybovala kolem 35 °C, pro mladé střelce velká zátěž. 

Trénink byl zaměřen na odstřílení plánovaných objemů a zdokonalení techniky střelby. Bylo 

vytrénováno kolem 1000 ks. střeliva na osobu. Kromě tréninkových objemů byl během soustředění 

kladen důraz i na seznámení se s novými pravidly. Dále měli všichni sportovci možnost si vyzkoušet 

více střelišť, kterými tato střelnice disponuje. Celkové sportovní, technické, odpočinkové a stravovací 

zázemí na této střelnici dosahuje velmi dobré kvality. Během soustředění se vyzkoušelo i nové finále 

podle pravidel ISSF.  

Soustředění bylo zakončeno kontrolním závodem. Ubytování bylo zajištěno v zrekonstruované 

budově na střelnici.  

Během soustředění probíhala příjemná atmosféra, všichni sportovci přistupovali k tréninku velmi 

zodpovědně. Na závěrečném hodnocení soustředění byla kladná odezva ze strany sportovců. 

Poděkování patří ČSS z.s. za finanční zabezpečení akce a Jihomoravskému krajskému sdružení z.s. za 

zabezpečení této akce na střeleckém stadionu. Velké poděkování patří trenérům, kteří se po celou 

dobu věnovali mladým sportovcům. 

V Brně, dne 26.7.2022        

    Petr Hrdlička 

        reprezentační trenér disciplíny TRAP 


