
Závěrečná zpráva 
 

Mistrovství Evropy v terčové lukostřelbě mládeže 
Nykobing, Dánsko 
1.7.  – 9. 7. 2012 

 
Zprávu podává:  Jiří Voráček, vedoucí výjezdu 
a Magdalena Majarová – vedoucí soustředění 

 
Složení týmu: 
Reflexní luk 
Juniorky:    Klára Žižková 
Junioři:   Vojtěch Novotný, Miroslav Hudec, Vojtěch Dub 
 
Doprava: 
Zajištěna sekretariátem svazu vlakem z Prahy a zpět – zde na místě poděkování paní Táborské, 
vše probíhalo hladce, bez problémů, časová koordinace s pořadatelem po příjezdu a k odjezdu 
zpět klapla na výbornou. 
 
Cesta do místa konání: 
Sraz na nádraží v Praze v neděli ráno 1.7.2012 v 8 hodin, 8.29 odjezd mezinárodního rychlíku do 
Hamburku. V nedělní dopoledne byl vlak minimálně zaplněn až do Berlína, takže bylo možno 
rozložit zavazadla i do vedlejšího kupé a pohodlně se rozsadit. Od Berlína (nedělní odpoledne) 
se vlak zaplnil – zavazadla však mohla zůstat vedle, sedadla již byla plně obsazena. Po 2hod 
přestávce na nádraží v Hamburku odjezd 3vozových vlakem, který se celý vešel do lodi, 45 min. 
trajekt, dále pokračování až do cíle. Před nádražím již čekal přepravce, odjezd na střelnice, 
akreditace, převzetí programu, dokumentů, atd, převoz do hotelu Falster v okrajové části města – 
již spíše zóna lehkého průmyslu navazující na zástavbu RD.  
 
Pondělí 2.7.2011 
Po snídaní v 7.30 odjezd na střelnici, ofic. trénink juniorů, větrno, silný tah zleva. V 11 hodin 
schůzka kapitánů – upřesnění programu, nic mimořádného. Odjezd zpět do hotelu, v podvečer 
odjezd zpět na střelnici k slavnostnímu zahájení na ploše střelnice. Návrat cca v 21 hodin, 
vzhledem k brzkému začátku kvalifikace juniorů bez dalšího programu. 
 
Úterý 3.7.2012 
Prvním autobusem na střelnici, příprava, rozstřel na střelnici místního klubu – docházková 
vzdálenost cca 300m. od 9 hodin trénink, 9.45 zahájení kvalifikace. Vítr mírnější proti 
včerejšímu dni, měnil i směr, místy zezadu. Hned návazně eliminační kola na sety na snížení 
počtu střelců 32. Občerstvení na střelnici, odjezd na hotel, po krátkém odpočinku, procházka do 
centra města. V podvečer kondiční běh.  
 
Kvalifikace RL juniorky - přihlášeno 46, nastoupilo 45, družstva 11. 
 
  1  034A  SEGINA Tatiana  RUS  318 / 6     321 / 1  639 
  2  041A  BRIANNE Noemie  FRA  320 / 3     314 / 7  634 
  3  027C  ANDERSSON Ida  SWE  321 / 2     312 / 9  633 
 
15  040C  ZIZKOVA Klara  CZE  309 /13    310 /12  619 
 
Družstva: 
  1 RUS  1892 
  2  ITA  1825  
  3 SWE  1812 



Nutno Kláru Žižkovou pochválit za potvrzení vysoké výkonnosti a zejména za závodní projev, 
významný posun ve srovnání se sezonou 2011, velká naděje do budoucna. 
 
 
Kvalifikace RL junioři - přihlášeno 69, nastoupilo 69, družstva 19. 
 
  1  012B  KAHLLUND Florian         GER      327 / 5     333 / 1  660 
  2  017C  VAN DEN OEVER Rick     NED 327 / 5     328 / 2  655 
  3  023C  PAPAVASILEIOU Michail GRE  327 / 5     326 / 4  653 
 
59  014C  NOVOTNY Vojtech         CZE  284 /64    305 /49  589 
61  015C  DUB Vojtech          CZE  285 /63    298 /58  583 
63  016C  HUDEC Miroslav         CZE  290 /60    287 /63  577 
 
Družstva: 
   
  1  UKR  1935  
  2 TUR  1933 
  3 GER  1930 
 
19 CZE  1749   
 
Tím, že se ani jednomu z hochů nepodařila kvalifikace, unikl postup do eliminací MIX-týmů 
dvojici Žižková-Novotný o 8 bodů. 
 
Hned návazně následovaly dvě kola eliminací – vzhledem k umístění neměl ani jeden z juniorů 
volný postup, Novotnému se dále nedařilo, kvalitní souboj svedl Miroslav Hudec – pátá sada 
nevyšla a rozhodla, pochvala za velmi pěkný souboj Vojtěcha Duba – bohužel bez postupu, když 
prohrál v rozstřelu. 
 
59/ 589 59  NOVOTNY Vojtech  CZE  1 (23,23,24,25) 
54/ 606 54  DANILA Andrei  ROU  7 (27,25,24,26) 
 
 
63/ 577 63  HUDEC Miroslav  CZE  4 (23,26,24,26,21) 
50/ 611 50  MORGAN Ashe  GBR  6 (25,25,26,25,27) 
 
 
61/ 583 61  DUB Vojtech   CZE  6 (25,24,28) 
52/ 609 52  JANOSIK Ondrej  SVK  0 (24,23,27) 
 

KOMONYUK V (UKR) 6  T.8 (28,23,28,27,24) 
DUB V (CZE)   5  T.6 (27,23,27,29,26) 

 
 
Středa 4.7.2012 
Prvním autobusem na střelnici, příprava, rozstřel na střelnici místního klubu, trenik od 8.30, 
zahájení eliminací 32/16 v 9.00 hod. Už trénink naznačil že souboj Žižková – Hul (BLR) bude 
těžký a vyrovnaný. KŽ souboj psychicky velice dobře zvládala, projev zůstal z kvalifikace 
sebevědomý, bohužel chybělo více štěstí, v předposlední sadě za stavu 2:2 promarnila zaváhání 
soupeřky a poslední sada se závodnici z Běloruska mimořádně podařila – 29. 
 
15/ 619 15  ZIZKOVA Klara  CZE 2 (21,27,22,27) 
18/ 611 18  HUL Iryna   BLR 6 (22,25,23,29) 
 



 
 
Čtvrtek 5.7.2012 a pátek 6.7.2012 
Plnění plánu soustředění – kondiční běh, střelecký trénink na klubové – treninkové – střelnici. 
Využili jsme přítomnosti ostatních střelců, např. velmi kvalitní trénink Kláry se španělskou 
reprezentantkou. Do programu vloženy vzájemné souboje každý s každým na sety. Poznámky 
k technice, rozhovory k pojmenování příčin neúspěchu juniorů. Večer hodnocení. 
 
Sobota 7.7.2012 
Účast na finálových soubojích u přístavu poblíž centra města – zajímavá volba střelby přes vodní 
rameno. Poněkud omezené možnosti pro diváky. Večer párty účastníků. 
 
Neděle 8.7.2011 
Sbalení, uvolnění pokojů, odjezd ještě před polednem do Hamburku, uložení zavazadel do 
úschovny, odpolední prohlídka historického centra města, přístavu. Večer odebrání zavazadel a 4 
hodinové čekání v malé čekárně na nástupišti na noční vlak do Prahy. 
Vinou zpoždění přípojných vozů od Amsterodamu příjezd do Prahy s 90ti minutovým 
zpožděním. 
Ukončení akce, z mojí strany poděkování mladým sportovcům za bezvadné chování a 
vystupování, celý průběh výjezdu byl bez jediného nedostatku, dodržování programu a časů, 
v tomto směru patří všem absolutorium.  
 
Závěrečné hodnocení: 
 
Klára Žižková odvedla kvalitní výkon v kvalifikaci, v eliminaci nevyužila zaváhání soupeřky ve 
třetí sadě – tam se lámalo. Pěkný sebevědomý projev, byla na dobré vlně. 
Chlapcům se závod prostě nepovedl, jakoby je po „velké Evropě“ zastihl útlum, pokles 
výkonnosti. Snaha a odpovědnost se nedala upřít, jenom se děly divné věci, nepadalo to. Bude to 
asi chtít zpětný rozbor treninkových objemů a časování v přípravě.   
 
Z hlediska vystupování, reprezentace sportovců – upřímné poděkování a pochvala. 
 
Z diskuse po absolvovaných výjezdech na obě „Evropy“ je zjištění, že vadou na kráse při 
cestování vlakem jsou kufry s dvěma luky a osobní věci, když je plně obsazené kupé. To se tam 
nedá naskládat, aby se ještě dalo přijatelně cestovat – naštěstí na cestě tam byl vlak ráno z Prahy 
volný, takže jsme se rozložili i do vedlejších kupé a poté jsme ta místa v policích uhájili. 
Dále účastníci pociťovali chybějící čas na vzpamatování se po cestě, juniorské kategorie měly 
poslední ofic. trénink hned od rána (stejně tak kvalifikace) a do postelí jsme se dostali po 
akreditaci a odložené večeři pro nás dost pozdě. Po tréninku byla chvíle volna a zase zpět do 
areálu na večerní zahájení a situace se spánkem se opakovala. 
  
 
V Ostravě 31. 7. 2012 
Vedoucí výjezdu: Jiří Voráček 
 


