
Zpráva z výjezdu členů reprezentačního týmu  
na mezinárodních závodech 

FITA - Field Arrowhead v Halleralmu a Zwettlu v Rakousku. 
 

Rakousko je svým kladným vztahem k lukostřelbě známé po celé Evropě 
a proto je jasné, že jejich tratě pro lukostřelbu jsou stavěné tak, aby to byl pro 
lukostřelce co největší zážitek. Lokality pro stavbu tratí jsou vybírány odborníky 
a stavěny profesionálně s důrazem na použité materiály, v krásném prostředí 
rakouské přírody. Ze 100%  jde o trvalé tratě, kdykoliv přístupné a připravené 
lukostřelecké veřejnosti, trénujícím oddílům, nebo soutěžím. Jsou celoročně 
udržované a většinou se sociálním zázemím. Zkrátka sen lukostřelcův, inspirace, 
místo pro dokonalou relaxaci anebo prostor ověřit si, jak na tom opravdu jsem se 
svou lukostřeleckou dovedností. A to byl hlavní důvod naší účasti na výše 
uvedených závodech. Prověřit si, jak na tom jsme, co zlepšit a získat zkušenosti 
z terénu ve kterém se u nás závody nestaví a který je vždy na mistrovských 
závodech. 
Halleralm 

Malé městečko Bad Goisern na úpatí Dachsteinu pořádá každoročně 
závod,který je součástí mezinárodní, sportovní, lukostřelecké soutěže Alpen cup. 
Sjedou se sem nejlepší lukostřelci ze Švédska, Slovinska, Maďarska, Itálie, 
Rakouska, Německa a teď i z Česka, aby v prostředí překrásné přírody, obklopeni 
majestátním masívem pohoří Alp si zastříleli na horských loukách, v hlubokém 
lese na velmi náročné trati a navzájem zjistili, jak na tom je konkurence atd. 
Nedopadli jsme špatně, Martina Macková stála dokonce na bedně na 3. místě. 
Ostatně výsledková listina je k dispozici na webu ČLS. Odjížděli jsme nadšení, 
přesvědčeni o tom, že se sem vrátíme a zároveň jsme plánovali další výjezd. 
Zwettl 

220km z Prahy, mezinárodní závod, náročná trať, 6 účastníků české 
reprezentace v terénní lukostřelbě.  

Okolí: Velmi krásná příroda vhodná k cykloturistice, historické město s 
plaveckým areálem. Dokonalá tréninková střelnice velikosti Tyršova vrchu 
přístupná po celý den. Trať je postavená na kopci, na kraji města, též přístupná 
po cely den. Ideální pro soustředění terénních lukostřelců. 

Dojem ze závodů: Trať dokonale znám a proto jsem s napětím očekával s 
jakou přijde náš team. Myslím, že to nečekali, alespoň se to dalo vyčíst z obličejů 
po závodě. Ale bojovali všichni a dobře. Trať je náročná snad úplně na vše co je 
součástí výstřelu, sklon terénu, střídání světla a stínu, sklony terčovnic, 
terčovnice šikmo svahem dolů a nahoru, zkrátka peklo na zemi. Druhý den však 
žádný respekt a chuť poprat se přinesla výsledky. Všichni byli opravdu skvělí. 

Výsledky: Martina Macková celkové umístění 3. místo Holý luk, Richard 
Kocourek 4.místo Holý luk, Aleš Vaňkát 3.místo Kladkový luk, Ondřej Kníže  
3.místo Reflexní luk, Jan Zapletal junior mezi muži 5.místo Reflexní luk, Jakub 
Laciga 6.místo Reflexní luk 
 

V plánu je výjezd do Reichenau v Rakousku 10.6.2012  jednodenní 
Arrowhead závod a 30.6.202 do Garmishpartenkirchenu v Alpách, na dvoudenní 
závod. Kdo má zájem o účast, volejte 605 250 323. 

 
Dne 22.6.2012       

Richard Kocourek 
         Komise holých luků 


