
Zpráva z 10. AMS v lukostřelbě 2014 

 

Letošní 10. ročník AMS v lukostřelbě se konal v termínu 1.až 6.7.2014 v polské Legnici. 

Závodu se zúčastnilo 206 lukostřelců z 32 zemí v kategorii muži, ženy, reflexní a 

kladkový luk. Českou republiku reprezentovalo 6 lukostřelců, družstvo mužů a žen 

v kategorii reflexního luku. 

Z organizačního hlediska zvládli polští pořadatelé spolu se zástupci WA (World Archery) a 

zástupci FISU velmi dobou práci. Během celého týdne nedošlo k organizačním 

problémům a celý závod se nesl v příjemném přátelském duchu.  

Co se týče výkonnostní úrovně samotných lukostřelců, bylo AMS srovnatelné 

s evropskými i světovými šampionáty. Mnoho účastníků AMS můžeme pravidelně vídat 

na předních pozicích ze světových pohárů, mezi studenty byli také účastníci OH, ne-li 

přímo medailisté.  

Program šampionátu začal oficiálním tréninkem, po kterém následovalo slavnostní 

zahájení, konané v historickém centru Legnice. Zahájení bylo spojeno s uvedením 

účastníků folklórního festivalu, pořádaném ve stejném termínu.  Na jednu stranu bylo pro 

nás příjemným překvapením, že nás v průvodu provázel pražský folklórní soubor 

Hajdaláci, na druhou stranu se tím zahájení protáhlo a ke konci bylo znát, že jsou 

výpravy z pochodování, stání a čekání unavené. 

 

Kvalifikace proběhla za slunečného počasí a výsledky byly následující: 

Ženy reflexní luk (59):   

Jindřiška Vaněčková  608b / 28.místo   

Zuzana Páníková  605b / 32.místo 

Gabriela Šudřichová  588b / 44.místo 

 

Muži reflexní luk (65): 

Jan Zapletal   630b / 36.místo 

Vojtěch Novotný  614b / 48.místo 

Miroslav Hudec  602b / 59.místo 

 

Po kvalifikaci byla na programu soutěž mix týmů. Dle nejlepších kvalifikačních výkonů do 

soubojů nastoupili Vaněčková se Zapletalem. Postupovali z 16.místa a jejich soupeřem 

byl nejvýše nasazený tým z Korey. I přes bojovný výkon jim korejské duo nedalo 

sebemenší šanci. 

Následující den probíhala eliminace jednotlivců a družstev, která se střílí setovým 

způsobem. Kdo v jednotlivém setu (u jednotlivců 3 šípy, u družstva 6 šípů, u mix týmu 4 

šípy) nastřílí víc bodů, získá 2 setové body, při stejném nástřelu pak na obou stranách 

získají po jednom bodu. V jednotlivcích vítězí ten, kdo první získá 6 setových bodů, 

přičemž se může střílet maximálně na 5 setů. U družstev vítězí ten tým, který první 

dosáhne 5ti setových bodů přičemž se maximálně střílí na 4 sety.  

V jednotlivcích svedli naši zástupci velmi vyrovnané souboje a zaskočili i silné soupeře. 

Většina z nich prohrála jen rozdílem jednoho setu 6:4. Jindřiška Vaněčková dokonce 



dotáhla svoje utkání do vyrovnaného stavu, a o postupující musel rozhodnout rozestřel 

na jeden šíp. Obě lukostřelkyně zasáhly samotný střed terče, nicméně holandská 

soupeřka trefila blíže středu 10b a Jindřiška 9b.  

Všichni naši zástupci skončili shodně na konečném 33. místě. 

Výkon v eliminacích jednotlivců byl příslibem do soutěže družstev. Muži nastoupili 

v prvním kole proti favorizované Korey, a proto očekávání postupu nebyla veliká. Po 

prvním prohraném setu však získali ve svůj prospěch druhý set a tím i dva body. Ve 

třetím setu pak měli pouze o jeden bod v nástřelu míň a ani ve čtvrtém se jim nepodařilo 

Korejce přestřílet. Nicméně s nimi svedli velmi vyrovnaný výkon, který ocenili i kolegové 

z ostatních týmů.  

Naše ženy měly proti polskému týmu větší šance a hned v prvním setu nastřílely pouze o 

jediný bod méně než Polky. Druhý set polským lukostřelkyním vyšel, když nastřílely 

maximální počet bodů. V posledním setu nastřílela obě družstva stejně a získala po 

jednom bodu, bohužel však Polky těžily ze svého náskoku a ziskem 5 setových bodů 

souboj vyhrály. Družstvo mužů i žen skončilo na 9.místě. 

 

Na konci závodu se v nás mísily smíšené pocity, na jednu stranu byly výkony 

v eliminacích velmi kvalitní a vyrovnané se soupeři, na druhou stranu nám chybělo to 

pověstné sportovní štěstí pro postup do dalších kol.  

Na závěr bych chtěla poděkovat Českému lukostřeleckému svazu za finanční podporu, 

České asociaci univerzitního sportu za umožnění účasti a všem zúčastněným za 

důstojnou reprezentaci české akademické lukostřelby. 

 

V Prostějově dne 10.7.2014      Hana Majarová 

         Vedoucí výjezdu 

 

   



 



 


