
 

 

Mistrovství světa v terčové lukostřelbě dorostu  
LEGNICA 2011 POLSKO 

 
 
Dorostenecká reprezentace se účastnila ve složení:  

 

Hudec Miroslav PRO 1993 junior 

Meluzín Ondřej VSE 1991 junior 

Pertlík Filip VOT 1991 junior 

Dub Vojtěch PRO 1994 kadet 

Štefka Matěj PLZ 1996 kadet 

Zapletal Jan STA 1994 kadet 

Pospěchová Mikki OST 1994 kadetka 

Žižková Klára OST 1994 kadetka 

 

 

 
Příjezd k hotelu byl naplánován na 

21. 8. v 16:30 čtyřmi auty, která jela po 
vlastní trase. Dvě auta z Čech a dvě 
z Moravy. Po příjezdu vedoucího výpravy 
proběhla v hotelu Qubus akreditace a 
následně jsme se ubytovali. K akreditaci 
bych chtěl poznamenat, že akreditační karty 
jsou platné pro roky 2011 a 2012 na všech 
mezinárodních závodech. Za jejich ztrátu a 
vytvoření nové akreditace se v budoucnu 
bude platit 20 eur. 

Již na první večeři jsme zjistili, že 
pestrost stravy nebude velkou předností 
hotelu Arcadia. První snídaně nás v tom 
ujistila, protože až na teplé párky a smažená 
vajíčka vypadala stejně jako večeře. 

 
 

První ráno nás také čekalo nemilé překvapení v podobě špatně rozvrženého 
časového plánu odjezdu autobusů. Co však bylo ještě horší, že se tento časový plán 
nedodržoval. Rozhodli jsme se proto pro bezpečnější přepravu vlastními auty. Cesta od 
hotelu ke stadionu byla necelých 5 km.  

Uvítal nás velký stadión se zhruba 30 tréninkovými terčovnicemi výborné 
kvality. Hlavní střelnice byla vedle stadiónu na dvou spojených hřištích a čítala 68 
terčovnic pro kvalifikaci. Na MS se totiž sjelo 561 střelců z 56 zemí, což je nejvíce 
v historii. 

Počasí bylo po většinu výjezdu stabilní - jasno, mírná oblačnost, teploty od 30 do 
35°C, občasný vítr, hlavně v odpoledních hodinách. 



 

 

22. 8. v poledne proběhla schůzka kapitánů, kde většina výprav reklamovala 
špatně sestavený a nedodržovaný časový plán autobusů. Dále bylo diskutováno, proč 
byly prohozeny dny kvalifikace kadetů a juniorů. Odpověď zněla: „Protože by se nám 
jinak nevešli na střelnici.“ Dále bylo od zástupce FITA naznačeno, že vzhledem ke 
zvětšujícímu se množství střelců a vzhledem k nabytosti letošního programu, by mohlo 
být příští MS o den delší, tedy 8 dnů oficiálního programu. 

Po změně programu, hned druhý den po oficiálním tréninku dne 23. 8., nastoupili 
na kvalifikaci kadeti. Hned první den kvalifikace se opět projevila špatná časová 
organizace turnaje. Snídaně začínala v 7:00, ovšem trénink na střelnici již v 8:00. Nebyla 
tedy možnost řádného rozstřílení na krátkou vzdálenost, to se projevilo na první 
závodní trati u všech našich střelců. Návrat ke své výkonnosti nezaznamenal jen Matěj 
Štefka, kterého na 50 metrové trati začalo bolet přední rameno a nemohl udržet luk 
dostatečně dlouho. 

Dne 24. 8. nastoupili na kvalifikaci junioři a kadetky. První trať byla opět 
poznamenána malým časem na přípravu před závodem a nejspíše také nervozitou. 
V polovině druhé tratě zafoukal docela silný vítr, což stálo Kláru Žižkovou jeden šíp, 
který nestihla vystřelit. Přesto byl její výkon z kvalifikace nejlepší z celé české výpravy. 
 
Kvalifikace 
 
Výsledky jednotlivců: 
 

RJM 90 m 
 

70 m 
 

50 m 
 

30 m 
 

FITA 
 

Meluzín Ondřej 249 79. 299 60. 306 66. 343 44. 1197 70. / 98. 

Hudec Miroslav 257 71. 291 75. 305 69. 343 46. 1196 71. / 98. 

Pertlík Filip 233 91. 280 87. 314 46. 330 87. 1157 87. / 98. 

 
 

RCM 70 m 
 

60 m 
 

50 m 
 

30 m 
 

FITA 
 

Dub Vojtěch 288 82. 317 50. 300 56. 327 91. 1232 73. / 114. 

Zapletal Jan 290 79. 291 100. 263 104. 340 39. 1184 91. / 114. 

Štefka Matěj 233 111. 281 106. 210 112. 271 114. 995 112. / 114. 

 

RCW 60 m 
 

50 m 
 

40 m 
 

30 m 
 

FITA 
 

Žižková Klára 326 12. 305 55. 318 32. 341 13. 1290 23. / 80. 

Pospěchová Mikki 300 59. 298 64. 304 53. 335 35. 1237 58. / 80. 

 
 
Výsledky družstev: 
 

Družstvo juniorů s nástřelem 3550 bodů skončilo na 22. místě (z 27 družstev), na postup 
do elitní 16 bylo potřeba 3713 bodů. 

Kadeti s nástřelem 3411 bodů obsadili 29. místo (z 31 družstev). Na postup bylo třeba 
3748 bodů. 

Mix team ve složení Vojtěch Dub a Klára Žižková skončil na konečném 22. místě (ze 35 
týmů) s 2522 body. Postupové 16. místo nastřílelo 2572 bodů. 



 

 

Eliminace jednotlivců 
 
 

 
 

Proběhla ve čtvrtek 25. 8. ve 
všech kategoriích a divizích. Matěj 
Štefka se do eliminace neprobojoval. 
Většina střelců měla proti sobě papírově 
silnější soupeře. Ač jsme většinu 
soupeřů solidně potrápili, většina našich 
reprezentantů vypadla v prvním kole. 
Jedinou výjimkou byla Klára, která 
měla volný postup a Mikki, která svojí 
první soupeřku z Polska porazila 6:4.  

 
Konečné umístění jednotlivců: 

1 / 48  1 / 24  

57.místo Meluzín Ondřej RJM 
2 (26,26,24,24) 
Evans Sean (GBR) 
6 (24,27,26,25)  

57.místo Hudec Miroslav RJM 
4 (26,24,28,27,21) 
Laursen (DEN) 
6 (27,24,24,27,25)  

57.místo Pertlík Filip RJM 
2 (27,28,27,25) 
Nakamura Sho (JPN) 
6 (23,30,29,27)  

57.místo Dub Vojtěch RCM 
5 (26,30,20,26,26,5) 
Kutskyy V. (UKR) 
6 (27,28,28,25,26,10)  

57.místo Zapletal Jan RCM 
0 (25,27,26) 
Popov Vitalii (RUS) 
6 (29,28,29)  

33.místo Žižková Klára RCW BYE 
2 (26,24,23,25) 
Csoregh Tamara (HUN) 
6 (14,25,25,26) 

33.místo Pospěchová Mikki RCW 
6 (26,26,25,29,26) 
Kalwinek M. (POL) 
4 (26,26,26,28,25) 

1 (24,20,27,27) 
Li Jiaman (CHN) 
7 (26,26,27,28) 

 
Po skončení turnaje střelci využívali tréninkovou střelnici ke zlepšení kondice a 

nápravu střelecké techniky po závodění. 

V pátek odpoledne proti rozhodnutí vedoucího výjezdu i vedoucího soustředění 
SCM odjel na vlastní náklady Filip Pertlík domů. 

V sobotu i v neděli jsme pak s celou výpravou pozorovali finálová utkání týmů i 
jednotlivců. Snažili jsme se načerpat co nejvíce vědomostí, abychom v dalších letech 
mohli posunout českou lukostřelbu kupředu. 

Na MS se každé dva roky sjíždí vetší množství střelců, kteří dosahují stále vyšších 
a vyšších výsledků. Na výpravách je vidět, že jejich vedení je poloprofesionální až 
profesionální a že výpravy skvěle spolupracují, že jsou zvyklí a připravení závodit. To u 
nás trochu chybí. Do budoucna bychom měli zvážit systematičtější přípravu 



 

 

reprezentace na světové akce, brzy by nám totiž mohl ujet vlak a pak už ho nemusíme 
dohonit. 

Rád bych poděkoval všem zúčastněným střelcům za reprezentaci České 
republiky. Také bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto výjezdu 
- střelcům, trenérům, ale i činovníkům klubů a rodičům. 

 

 
 
 
 
Dne 2. 9. 2011 Jan Šípek  
 vedoucí výpravy  
 

 

 


