
Zpráva z Mistrovství Evropy 2014 v terčové lukostřelbě 

 

 

ME 2014 v terčové lukostřelbě se konalo v Armenii v městě Echmiadzin u hlavního 

města Jerevan, v termínu 21. – 26. června 2014. Zúčastnilo se 273 lukostřelců ze 41 

států. 

Česká reprezentace byla složena ze šesti střelců. Muži reflexní luk Martin Bulíř, 

Martin Hámor a Petr Lochman, muži kladkový luk Michal Sivák, ženy reflexní luk 

Miroslava Kulhavá a Eliška Starostová. Vedoucím výpravy byl jmenován Karel Böhm. 

 

 
Reprezentační tým Karel, Martin H., Mirka, Petr, Michal, Eliška Martin B. 

   

Zahájení výjezdu bylo na letišti Václava Havla v 800 hodin, odkud výprava odletěla, 

v 1015 hodin plánovaným letem do Jerevanu s přestupem v Moskvě. Ubytování bylo 

zajištěno na oficiálním hotelu pořadatele a proběhlo v 2130 tamního času. 

 

 

 

Zahájení ME 2014 

 

 

 

Oficiální trénink začínal v 930 na 

20km vzdálené střelnici, kam nás vozili 

organizovaně autobusy. Jelikož nebylo 

hotové rozlosování, tak trénink probíhal 

bez určení míst na metě, vše se obešlo 

bez kolizních situací. Oficiální zahájení 

ME 2014 se konalo v 1600hod na 

střelnici, kam nás po obědě zase odvezly 

připravené autobusy. 

 



Následující dny byly z hlediska časového harmonogramu obdobné 830 hodin odjezd 

na střelnici a v 1400 hodin zpět do hotelu na oběd. Všechno závodní dění bylo situováno 

do tohoto časového rozmezí, zřejmě kvůli počasí. Každý den kolem čtvrté hodiny 

odpolední začal foukat silný vítr a pořadatel měnil harmonogram soutěže po konzultaci se 

zástupci WAE v den jejího oficiálního zahájení.  

 
Kvalifikační závod proběhl bez komplikací, na všechny nedostatky byli střelci 

upozorněni předem. Jeden z nedostatků byl například - pořadí řad na mety nebylo 

vizuálně signalizováno ale nahrazeno hlasově a jiné podobné maličkosti. 

Do eliminačních soubojů se probojovali všichni naši reprezentanti i přes zdravotní 

problémy u Mirky Kulhavé, tak lukostřeleckého vybavení u Elišky Starostové. 

   

 Výsledky eliminačních soubojů a výsledky celkové: 

 http://www.ianseo.net/TourData/2014/457/BOOK.pdf?time=2014-07-

26+08%3A49%3A35 

 

 
Martin Bulíř 

 

Martin Hámor a Martin Bulíř podali vynikající výkon a k jejich postupu do dalších 

kol chybělo jen pověstné štěstí, kdy jejich zásahy byly o pověstný vlas od čáry bodového 

rozhraní, aby bylo možno počítat vyšší zásah, oproti svým soupeřům, kteří na těchto 

čarách zásahy měli. Michal Sivák v prvním kole eliminace zvítězil nad vysoce postaveným 

v kvalifikaci reprezentantem Německa. Další souboj prohrál pouze o bod, a to za situace, 

kdy ač střílel soustředěně a upravoval nastavení mířidla, tak jeho zásahy byly v levé části 

žlutého pole terče. Mirce Kulhavé nedovolilo její svalové zranění vystřelit ani jednou 

všechny 3 šípy v sadě bez chyby a tak leč ze souboje s výkonnostně se neprojevující 

střelkyní z Estonska odešla poražena.  

 
Do eliminačního závodu o účast na evropských hrách v BAKU 2015 postoupil 

Martin Hámor ovšem nedařilo se mu zcela v prvním souboji a místo nevybojoval. Kdy 

svůj výborný výkon na tréninkové střelnici chvíli před utkáním dovedl přenést do přímého 

souboje! Ač výsledky nejsou nijak lichotivé, tak nasazení všech našich reprezentantů bylo 

na nejvyšší možné úrovni a jejich vystupování během celého mistrovství bylo vzorové. 

Děkuji účastníkům za reprezentaci České lukostřelby. 

 

Zprávu napsal Karel Böhm 
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