
Zpráva ze závodů MS Para archery 2011 Torino ITA. 

Dne 9. 7. 2011 vyrazila naše výprava několika vozy na cestu dlouhou cca 1100 km do 

Italského města Torino, kde se pořádalo MS v lukostřelbě tělesně handicapovaných 

sportovců. 

Sportovci: 

Bartoš Leoš, Bartoš Petr, Černá Miroslava, Drahonínský David, Klich Jiří, Košťál Václav, 

Kuncová Lenka, Sidková Markéta, Šebek Zdeněk a Zelenka Jaroslav 

Doprovod: 

Brada Vladimír, Procházka Jan, Dřevjaný Jan, Drahonínský Ilja, Drahonínská Mária, Sidková 

Marta, Šťastný Pavel, Klich Jiří jun. a Vítek Pavel 

 

Ubytování v Motelu Arcadia v None nedaleko sportoviště bylo pro naše účely naprosto 

perfektní a všechny prostory byly upraveny pro vozíčkáře. Výhodou byla domácká atmosféra, 

která v hotelu panovala. 

Počasí v Torině bylo celkem proměnlivé a střídalo se úmorné vedro s bouřkami a deštěm. 

V neděli 10. 7. byl neoficiální trénink, kde celý tým jen obhlédl střelnici a vyzkoušel, zda 

dovezený materiál neutrpěl nějaké defekty a po lehkém tréninku jsme se odebrali 

k odpočinku. 

Střelnice byla v parku u loveckého zámečku, v krásném uzavřeném areálu. 

V pondělí 11. 7. nás čekala schůzka kapitánů jednotlivých týmů a hlavně oficiální trénink a 

kontrola nářadí. Byli jsme obeznámeni s programem a se změnami v pravidlech. 

Kvalifikační kola byla rozdělena do 3 dnů dle kategorií.  

Muži Open: celkově 71 střelců 

Klich Jiří -   1345b. -   8. místo 

Batoš Leoš -  1337b. -   17. místo 

Zelenka Jaroslav - 1323b. -  27. místo 

Družstvo 3. místo 

Muži W1: celkově 18 střelců 

Drahonínský David - 1341b. -  2. místo 



Bartoš Petr -  1206. -  11. místo 

Šebek Zdeněk -  1069b.  17. Místo 

Družstvo 1. místo 

Ženy W2: celkově 25 střelkyň 

Sidková Markéta - 1138b. - 10. místo 

Černá Miroslava - 1120b. -  14. místo 

Kuncová Lenka -  1079b. -  18. Místo 

Družstvo 7. místo 

Muži Standing: celkově 51 střelců 

Košťál Václav -  1119b. -  25. místo 

Nová kategorie Mix Team (muž a žena ve stejné divizi) 

Košťál Václav, Sidková Markéta 16. místo z celkového počtu 19 týmů. 

Pátek patřil eliminacím družstev. 

Jako vůbec první medaili a to hned zlatou na šampionátu vybojovalo naše družstvo muži W1 

ve složení Drahonínský, Šebek a Bartoš Petr, kdy ve finále porazili silného soupeře z USA o 

jediný bod. 

  

Dopoledne střílelo družstvo muži kladkový luk, které vyhrálo souboj s Ukrajinou 220:219 a 

podlehlo až soupeři ze Švédska 214:226 a propadlo se na celkové 8 místo. 



Poté družstvo Mix, kde naši střelci nestačili na pár z Číny, ale prohra 134:130 je posunula na 

9 místo. 

Odpoledne patřilo soutěži žen reflexní luk, kde náš tým bohužel hned v prvním kole prohrál 

s Ukrajinkami 167:173 a celkově obsadil 9 místo. 

 

Sobota 16. 7. byl dnem eliminací jednotlivců. 

Muži Open: 

 Všichni naší střelci postupovali až do 1/8 finále, kde bohužel všichni podlehli svým soupeřům 

a obsadili dělené 9 místo. 

Ženy ARW2: 

Jediná Mirka Černá vyhrála první souboj a posunula se na celkové 9 místo. Lenka i Markéta 

prohrály hned v prvním eliminačním kole a jsou na děleném 17 místě. 

 

 Muži Standing: 

Košťál Václav zvítězil v prvním kole nad soupeřem z Řecka, ale v druhém již nestačil na 8 

nesazeného němce Alperse a po boji obsadil celkové 17 místo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Muži W1: 

Petr Bartoš a Zdeněk Šebek obsadili dělené 9 místo. 

David Drahonínský se probojoval přes soupeře z USA, Japonska a Velké Británie až do 

nedělního zlatého finále zlatého finále. 

Sobota 14. 8. byla dnem bojů o medaile, kde jsme měli svého jediného zástupce. 

Ve finále se utkal s Finským matadorem Osmo Kinnunenem, který projevil svou psychickou 

odolnost a ve finále Davida porazil 7:3. 

David tak získal nejen stříbrnou medaili, ale hlavně vybojoval pro Českou Republiku a pro 

sebe první a bohužel zatím jedinou možnost se zúčastnit nadcházejících LPH Londýn 2012. 

  

Následoval jen medailový ceremoniál a závěrečný banket a v pondělních ranních hodinách 

odjezd domů. 

Bohužel toto MS nebylo tak úspěšné jak bychom očekávali a doufám, že všichni sportovci 

ještě zvýší své nasazení a poperou se o zbývající olympijská místa, o která se bude bojovat 

v září v Anglickém Stoke Mandeville. 

 

V Praze dne 21. 7. 2011      Vladimír Brada 

     



Odkaz na foto 

https://picasaweb.google.com/vbrada1/MSParaArcheryTorino2011 

 


