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Závěrečná zpráva 
 

Mistrovství světa v terčové lukostřelbě 
Torino, Itálie 

3. – 10. 7. 2011 
 

Zprávu podává:  Jiří Voráček, vedoucí výjezdu 
 

Úvodem omluva všem. Přes všechna předsevzetí a jak se ukázalo – mylné – představy jsem 
nedokázal dát do pořádku svůj čas a vše, co si na mě počíhalo v době mé nepřítomnosti tak, 
abych dostál včas své povinnosti a shrnul účinkování naší reprezentace na MS v Itálii. 
 
Složení týmu: 
Reflexní luk 
Družstvo ženy:   Marcela Jarochová, Zuzana Pániková, Gabriela Šudřichová 
Družstvo muži:  Martin Bulíř, Dr. Pavel Jurák, Filip Pertlík 
Kladkový luk 
Družstvo muži:  Vladimír Brada, Filip Reitmeier, Petr Verner 
 
Doprava: 
Družstvo mužů kladkový luk (KL) – samostatně po vlastní ose 
Reflexní luk (RL) – z iniciativy MJ zajištěn pronájem minibusu s řidičem (p. Marek Bednář) 
 
Cesta do místa konání: 
KL z Prahy v pátek 1. 7. 2011 z Prahy, RL v pátek ráno ve 04.10 hod. z Ostravy, cestou 
přistoupil FP, za Prahou (odpočívka Rudná) MB a PJ. Přejezd st.hranice v 9.45, na území 
Německa signalizována závada na voze, vyhledání autorizovaného servisu Renault, oprava 
výměnou součástky (záruční oprava), časová ztráta (11.50 až 14.45). Dále bez problémů přes 
Švýcarsko do Itálie, kolem Milána na místo ubytování těsně před půlnocí. KL již na místě. 
 
Sobota 2.7.2011 
KL ráno na trénink a akreditaci, RL předpoledním BUS – akreditace, trénink na nezávodní 
střelnici (k dispozici po celou dobu konání MS). Návrat BUS – večeře, 19.45 odjezd zpět do 
areálu na slavnostní zahájení. Ceremoniál z důvodu připravených světelných efektů zahájen ve 
21.30, konec o půl dvanácté, návrat na hotel. 
 
Neděle 3.7.2011 
Den pro oficiální trénink na kvalifikační střelnici. RL ráno, KL odpoledne, ve 13 hodin schůzka 
kapitánů, základní informace – vyjímám všeobecná nespokojenost s organizací dopravy, příslib 
organizačního výboru připravit a vyvěsit na všech hotelech plán jízd na tři dny dopředu, jinak 
upřesnění k závodu, podmínky kvalifikace, vždy rozstřel o 8. a 104. místo, vyslovena omluva 
všem vlajkonošům (za náš tým Marcela Jarochová) na které organizátoři zapomněli a nechali je 
stát po celou dobu produkce světelných animací, ač bylo psáno, že po prohlášení o zahájení 
šampionátu odejdou ke svým výpravám. Volná místa v hledišti byla. 
 
Pondělí 4.7.2011 
Kvalifikace RL ženy. Přihlášeno 150, nastoupilo 147 / postupuje 104, družstva 42, nast. 41 / 16. 
Suverénní výkon KI Bo Bae (KOR) 1389, 2. JUNG Dasomi (KOR) 1361, 3. FNAG Yuting 
(CHN) 1358. Bylo velmi teplo, zpočátku slunečno, později až oblačno. 
Naše ženy: na postupu se drží po celou dobu GŠ, malá komplikace slabší 50m a jen udržovací 
30m. ZP po dlouhých mimo postup, statečný boj na 50m výborné sady, atakování hranice 104, 
bohužel v poslední sadě puštěný šíp před složením – mimo kruhy – přesto 304. 30m za 339 a ve 
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výsledku chyběly 3 body na 104. místo. MJ nevyšla žádná vzdálenost, po slabší 70m, ostatní 
průměrné, bojovala až do konce alespoň o 12ctistovku – o bod nevyšlo. Umístění: 
101.  Gabriela Šudřichová  1249 
107.  Zuzana Pániková  1244 
133.  Marcela Jarochová 1199 
Družstva:  
   1. KOR   4088 
   2. CHN   4027 
   3. ITA   4012 
16. GER   3907 
36. CZE   3692 
 
Po kvalifikaci žen navazovala kvalifikace kladkových luků. Muži: přihlášeno 132, nastoupilo 
132 / postupuje 104, družstva 38, nastoupilo 38 / 16. 
Postupně se zatahovalo, hrozila bouřka, v průběhu závodu pršelo různou intenzitou, závěr se 
stihl před prudším deštěm. 
V kvalifikaci KL startovali: Vladimír Brada, Petr Verner a Filip Reitmeier. 
Posledně jmenovaný měl v průběhu druhé 50m nějaké „minely“ a v dramatickém závěru skončil 
ve skupině 5 závodníků se stejným nástřelem na 103. místě. Rozstřel byl vzhledem k nepřízni 
počasí a nutné kontrole zápisů odložen na druhý den po kvalifikaci mužů. Oba zbývající 
postoupili bez větších potíží na 83. místě resp. 91. místě. 
Z výsledků: 

1. Wilde   USA  714 WR 
   2. BROADWATER USA  710 
   3. DAMSBO  DEN  707 

         83. Vladimír Brada   681 
         91. Petr Verner    678 
       103. Filip Reitmeier + 4 další  674 

 
Družstva:  
   1. USA   2130 
   2. CAN   2113 
   3. DEN   2103 
 16. ESP   2075 
 30. CZE   2033 

  
Úterý 5.7.2011 
Kvalifikace RL muži. Přihlášeno 208, nastoupilo 198 / postupuje 104, družstva 58, nast. 55 / 16. 
Krásný souboj tří mužů KOR s Ellisnem (USA) – 2 x 1366, 2 x 1358 – ještě jsme netušili, že 
stejné složení bude ve finále poslední čtveřice v aréně na náměstí. 
K závodu nastoupili: Martin Bulíř, Dr. Pavel Jurák, Filip Pertlík. 
Závod se vůbec nepovedl PJ, jen těsně překonal 12stovku. Ještě po dlouhých tratích to vypadalo 
s MB a FP celkem dobře, zejména Martin Bulíř se dobrou 70 uklidil do bezpečných vod kolem 
85. místa. Po polední pauze za úmorného vedra se však nikomu nepovedla padesátka, následoval 
propad na hranici postupu a nevydařená třicítka znamenala konec nadějí. Výsledky:  
117.  Martin Bulíř   1259 
107.  Filip Pertlík  1255 
133.  Dr. Pavel Jurák  1205 
Družstva:  
   1. KOR   4082 
   2. ITA   4012 
   3. FRA   3999 
16. GER   3917 
43. CZE   3719 
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Příjemnou událostí toho dne byl tedy po kvalifikaci RL muži rozstřel 5 závodníků KL muži o 
dvě postupová místa s naším FR. Zvládl to skvěle a desítkou těsně u „X“ zaslouženě postoupil 
do eliminace za svými dvěma kolegy. 
 
Středa 6.7.2011 
Den pro eliminace družstev ve všech kategoriích, ve kterých jsme bohužel již neměli co dělat. 
Dopoledne jsme využili pro trénink na tréninkové střelnici – individuálně s Gabrielou 
Šudřichovou, kterou jako jedinou čekala ve čtvrtek eliminace. Odpoledne návštěva centra města 
Torina, viděli jsme výstavbu arény pro víkendové finálové souboje. 
 
Čtvrtek 7.7.2011 
Ani dvě sedmičky v datu nebyly pro naši výpravu a GŠ zejména šťastné.  
Nejdříve podstoupili eliminační boje naši „kladkáči“. Při zatažené obloze začala eliminace 
zaváháním FR hned v první sadě, čímž posadil soupeře do sedla a bylo v podstatě rozhodnuto. 
PV se pral s robustním Norem statečně, ale jako u všech – sem tam nějaká červená je v podstatě 
hrob. VB vyfasoval nejtěžšího soupeře, který dal pouze jedinou devítku. Pro všechny tři to bylo 
jediné vystoupení v eliminacích – všichni jsou tak vedeni ve výsledkové listině na děleném 57. 
místě.  
 
Eliminace žen se střílela odpoledne při stále zatažené obloze a v průběhu eliminačního souboje 
se rozpršelo. Přestože se Gabriela prezentovala kvalitním, vyrovnaným výkonem, situaci i po 
stránce psychické zvládla velice dobře, na desátou z kvalifikace Gruzínku Narimanidze to 
nestačilo – porážka 2:6 na sety ukončila účinkování závodníků České republiky na tomto 
šampionátu.  
 
Pátek 8.7.2011 
Po večerním prohlížení a rozborech natočených tréninků a závodu, cizích špičkových střelců 
byla chuť na trénink s kamerou – zejména dvojice MB a FP mě dokonale zaměstnala. Po návratu 
z tréninku jsme si to na pokoji v televizi probrali. Přislíbil jsem zpracování všeho materiálu po 
návratu a poskytnutí DVD svazu k rozšíření do klubů. Je tam hodně inspirujících záběrů. 
 
V pátek večer proběhlo společné posezení s hodnocením účasti i toho, co předcházelo MS, 
přípravě, vyjádření pocitů, potřeb. S diskuse vyjímám: 

- koncepce přípravy, otázka možnosti nějakých společných soustředění (víkendové – 
3denní) 

- otázka výše limitů pro RD, nominačních 
- smutná úroveň domácích závodů, chybějící kontrolní závody s povinou účastí 

reprezentantů (zde ovšem otázka úhrady nákladů) 
- překrývání závodů v kalendáři tak, že jednotliví reprezentanti samozřejmě střílí co 

nejblíže domova a nesetkávají se tak v přímých soubojích 
- chybějící účast zástupce svazu (předsedy) na MS – pocítili třeba při jednání s dodavateli 

materiálu, proměna přístupu firmy, když se obchodního jednání zúčastnil místopředseda 
Ing. Jaroslav Pánik (při své krátké soukromé návštěvě šampionátu) 

- chybějící psychologická příprava – JV informoval o aktuálním zahájení spolupráce 
s paní Jurdinovou, již proběhl osobní kontakt s předsedou svazu, připravují se nějaké 
možnosti spolupráce 

- pořádek ve vlastních řadách v oblasti individuálního přístupu k fyzické přípravě, 
tréninku vytrvalosti – v tomto směru měl delší řeč pan doktor Jurák, který apeloval 
zejména na mladší účastníky a spojil to i s problematikou životosprávy, dále se 
diskutovalo o smyslu a využitelnosti zátěžových testů, lékařských prohlídek obecně 

Celkově z celé diskuse bylo zřejmé, že stín neúspěšného vystoupení vedl všechny k vnitřnímu 
zamyšlení, hledání cest a způsobů, jak to udělat, abychom nekoukali světu na záda ztrácející se 
za horizontem. 
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Sobota, neděle 9. – 10.7.2011 
Plně jsme využili možnosti být diváky na finálových soubojích na akreditační kartu ve speciálně 
postavené aréně na náměstí vedle PALAZZO MADAMA v samém centru města. Ze soubojů lze 
zdůraznit obrácení vývoje finále družstev žen ve prospěch Itálie, když v závěru dominovala 
Valeeva jistými desítkami (stejným způsobem zachránila Italky v eliminaci 16/8 desítkou 
v rozstřelu). Darovaný bronz Mexičany Italům v družstvech mužů, když měli ještě dva šípy před 
koncem Italy na lopatě, ale zakončili 5 a 7 a o bronz přišli. 
Úžasný byl boj osamoceného Ellisona proti trojici Korejců, když v semifinále podlehl až 
v rozstřelu hůře umístěnou desítkou. V boji o bronz už nedal Korejci šanci, po 3 sadách 29 
vyhrál 6:0 na sety. Finále mužů bylo Korejskou záležitostí. V ženách bylo po překvapivém 
kolapsu Korejek v 8/4 vše otevřené a nakonec se ze zisku titulu radovalo Chile. 
 
Pondělí 11.7.2011 
Brzy ráno snídaně, naložení bagáže do auta a v 8 hodin odjezd stejnou trasou (tentokrát bez 
servisu) do ČR. V Praze jsme vyložili dvojici MB a PJ z Liberce, na domluvené odpočívá na D1 
Filipa Pertlíka. Cestu jsme ukončili těsně po půlnoci v Ostravě na střelnici. 
 
 
Závěr: 
Z hlediska sportovního výsledku nebylo vystoupení na MS úspěšné. Absolutorium snese 
Gabriela Šudřichová za postup a vedení souboje v eliminaci, Zuzku Pánikovou o eliminaci 
připravil nešťastný aut v závěru 50m, v době kdy se bezvadně trefovala a již byla na postupu. 
Muži KL se dostali do prvního kola eliminace v plném počtu, ale také tam všichni skončili 
Ostatní bohužel neodvedli ani svoje obvyklé výsledky z domácích závodů. Všichni však zaslouží 
uznání a utěšující slova za přístup, snahu a odpovědnost. Byla dobrá atmosféra a komunikace 
mezi „kladkami“ a „reflexy“, vzájemně se podporovali, účastnili soubojů druhých. V tomto 
směru příjemné konstatování o srdci a dobrém jádře kolektivu. 
 
Velký dík řidiči minibusu panu Markovi Bednářovi. Výborně zapadl do kolektivu, šířil dobrou 
náladu, ochoten k okamžité pomoci, když bylo potřeba, bravurní zvládnutí poruchy na autě atd. 
Myslím, že mluvím nejen za sebe, ale i za celý tým. 
 
Na závěr moje osobní poděkování každému jednomu za pomoc, spolupráci a hezkou atmosféru. 
 
 
V Ostravě (s měsíčním zpožděním) 11.8.2011    Jiří Voráček v. r. 


