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Soustředění reprezentačního týmu v terénní lukostřelbě mělo tento rok premiéru, 

konalo se v nádherném prostředí obce Řeka v Beskydských horách. Zúčastnili se téměř 

všichni nominovaní na Mistrovství světa v terénní lukostřelbě 2012, Gruntorád Boris holý 

luk muži, Kocourek Richard holý luk muži, Macková Martina holý luk ženy, Reitmeier Filip 
kladkový luk muži, Laciga Jakub reflexní luk muži, Bednářová Jana reflexní luk ženy, 

Rada Petr reflexní luk junioři, Hrachová Eliška  reflexní luk juniorky, o den později 

dorazili Hladil Milan holý luk muži, Zapletal Jan reflexní luk junioři, Havel Dan reflexní luk 

junioři. Ze soustředění se omluvili Vankát Aleš kladkový luk muži a Kníže Ondřej reflexní 

luk muži. 
Akce proběhla za velké podpory lukostřeleckého oddílu Juventus Karviná. Hlavně 

dík nadšení Martina Kobylky, bez kterého by celá akce pravděpodobně nebyla. 

Spolupráce ostatních členů oddílu na zajištění ubytování a jejich ochota vyjít vstříc v celé 

řadě nutných, organizačních záležitostí je důkazem, že terénní lukostřelba má své 
obdivovatele, kteří se  nebojí zapojit se do práce. Martin Kobylka a spol. nám postavili 

uprostřed skal a hvozdů naprosto úžasnou trať z 24 terčovnic a nám nezbylo než jim 

každým vystřeleným šípem za to poděkovat.  

Soustředění  začalo individuálním tréninkem jednotlivých střelců a posléze byly na 
programu i vzájemné diskuze o střelbě v terénu se zaměřením na jednotlivá specifika. 

Soustředění bylo otevřené i pro ostatní lukostřelce ne reprezentanty. Všichni jsme 

využívali krásnou trať naplno po celé dny.  Dostat možnost vystřelit si přes 200 šípů v 

terénu, denně, je opravdu pro terénního lukostřelce darem z nebes. Nikde jinde než na 
takové to akci není šance vyzkoušet si střelbu v náročném terénu, provést si v klidu 

jednotlivé techniky a odhady.  

V sobotu členi oddílu Juventus Karviná uspořádali závod, kterého se všichni 

s nadšení zúčastnili. Výsledková listina:    

 http://files.lukostreleckysvaz.cz/vysl12/t_kar_20120714.txt 
Doporučená literatura pro terénní lukostřelbu: 

http://www.archeryworldcup.org/UserFiles/Document/FITA%20website/07%20Publications/02_Do
wnloads/Field_Guidelines-e.pdf 

Toto soustředění bylo rozhodně přínosem pro terénní lukostřelbu a těším se, že se 

opět sejdeme příští rok v Beskydech. 
 

 

V Praze 17.7.2012      Komise pro rozvoj holých luků  

Richard Kocourek 
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