
STRUČNÝ POPIS BROKOVÝCH DISCIPLÍN SKEETU 

Olympijský skeet - olympijská disciplína brokové střelby. Disciplína, kde na střeliště 
nastoupí 6 střelců. Střelci se na rozdíl od trapu střídají všichni postupně vždy na jednom 
stanovišti. Po odstřílení celého stanoviště, na kterém se střílí několik terčů, všichni 
postupují na další z celkem osmi stanovišť. Lety terčů jsou předem definovány, na 
střelišti jsou jen dva, které letí stále stejně, a na některých stanovištích letí oba 
najednou. Celá položka obsahuje 25 terčů. Závod v této disciplíně je na nejvyšší úrovni 
dvoudenní na 125 terčů + 25 terčů finálová položka, do které postupuje jen šest 
nejlepších. 

 

Lovecký skeet - patří mezi neolympijské brokové disciplíny. Lovecký skeet je disciplínou 
poměrně mladou, na našich střelnicích ne zrovna obvyklou. Rozšířená je zejména u 
našich jižních sousedů z Rakouska, kde tzv. "Jägdskeet" je disciplínou velmi oblíbenou. U 
nás byl jedním z prvních přeborů v Loveckém skeetu závod, pořádaný na brněnské 
střelnici v Soběšicích v roce 1999, jako Mistrovství České Republiky. V té době se střílel 
lovecký skeet, jako plnohodnotný skeet, jenom s tím rozdílem, že na jednotlivé terče se 
mohly nabíjet 2 náboje a případnou první chybenou ránu bylo možno opakovat. V ČR od 
roku 2006 jsou již pravidla této soutěže však přesně zakotvena ve střeleckém řádu 
ČMMJ, která tuto disciplínu zastřešila. 

 

Lovecké kolo - Disciplína brokové střelby, která je českou 
specialitou. Tento způsob střelby je velmi blízký skeetu, jen 
zjednodušený a zkrácený, počet a postup střelců je identický 
se skeetem. Lety terčů jsou předem definovány, v položce 
není tolik dvojstřelů a nestřílí se poslední osmé stanoviště 
přímo mezi věžemi. Celá položka obsahuje 20 terčů.  

Závody v této disciplíně jsou dostupnější alternativou pro 
řadové myslivce, neboť podstatným rozdílem od skeetu je 
skutečnost, že na jednotlivé terče lze vypálit dvě rány. 

Soutěže v této disciplíně se střílí buď samostatně, nebo také i 
jako součást závodu kombinovaného.  


