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Zpráva ze závodu 
 
 

4.kolo Světového poháru 

8.-13.8.2018 Berlín Německo 
 

 
 
Počet účastníků:349 

Počet zemí:49 

 
Vedoucí výjezdu, trenér: Hana Majarová 

Osobní trenér: Zdeněk Horáček, Helena Bauerová 

 
Muži RL: Radek Beránek, Michal Hlahůlek, Martin Hámor, David Vítovec 

Ženy RL: Marie Horáčková 
 

 

Průběh závodu: 
Čtvrté kolo světového poháru bylo poprvé umístěno do německého velkoměsta. 

Organizátoři zvládli berlínskou premiéru velmi dobře. Během závodu nedocházelo 
k větším potížím, pokud se něco vyskytlo, organizátoři ihned reagovali. Kvalifikační 

střelnice byla postavena hned vedle historického olympijského stadionu, což akci 

dodávalo na atmosféře. Střelnice byla velmi prostorná. Po celou dobu vládlo velmi 
příznivé počasí. Oficiální hotely byly umístěny v centru, cesta na střelnici tak trvala 

v průměru 35-40min.  

 
 

Výsledky: 
Kompletní výsledky ze závodu 

http://ianseo.net/Details.php?toId=2034 

 
 

Hodnocení: 
V kvalifikaci se nejlépe dařilo Radku Beránkovi v kategorii muži reflexní luk. S nástřelem 

631b se umístil na 89 postupové pozici. Do eliminací dále postoupil pouze Michal 

Hlahůlek. Pro Davida Vítovce to byl první start na mezinárodní scéně v kategorii 
dospělých, i když nepostoupil do vyřazovacích soubojů, byla to pro něj cenná zkušenost. 

Marie Horáčková se v kategorii žen reflexní luk umístila s nástřelem 606b na 59 místě.  
 

V eliminacích jednotlivců se dařilo nejlépe právě Marii, která v prvním kole porazila 

v rozstřelu španělskou lukostřelkyni Castanos. V dalším kole narazila na Brown z USA. 
Souboj byl vyrovnaný, nicméně lépe dopadl pro americkou závodnici. Radek Beránek 

v prvním kole narazil na vítěze 1.kola Světového poháru Wijlera z Holandska. Ten 

potvrdil svou formu a vcelku snadno přes Radka postoupil. Michal Hlahůlek se utkal 
s Gstoettnerem z Rakouska. Mladý Rakušan navázal na svůj dobrý výsledek z kvalifikace 

a postoupil do dalšího kola. 
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Jelikož muži nepostoupili do soutěže družstev, závod pro nás skončil po soutěži 

jednotlivců. Z důvodu nepříznivého počasí jsme poslední den vynechali závěrečný trénink 
a po zhlédnutí několika soubojů jsme se vydali na cestu domů. 

 

Závěrečné hodnocení: 
Před vrcholem sezóny, které se odehraje v říjnu v Mexiku, je potřeba zapracovat na 

přípravě aby se na MS zaznamenal nárůst výkonnosti. 

 
 

Poděkování patří celému týmu za příkladnou reprezentaci české lukostřelby a taktéž 
sekretariátu svazu za spolupráci při zajištění výjezdu. 

 

 
V Prostějově dne 20.8.2017      

 
 

 

Hana Majarová 
Vedoucí výjezdu 

 
 

 

 

            
 
 


