
 

 

Zpráva ze závodu 

 

ME v terčové lukostřelbě  

31.5. – 6.6.2021 Antalye, Turecko 

 

Počet účastníků: 279 

Počet zemí: 40 

 

Vedoucí výjezdu: Hana Majarová 

Trenér: Zdeněk Horáček 

Muži RL: Jaromír Termer, Michal Hlahůlek, Jan Vožech,  

Ženy RL: Marie Horáčková, Jindřiška Vaněčková, Klára Grapová 

Muži KL: Pavel Zaoral, Martin Vaněk, Filip Reitmeier 

Ženy KL: Martina Zikmundová, Karolína Celmanová 

 

Letošní ME pro nás znamenalo jediné, možnost kvalifikace na OH do Tokia. Tento cíl nás 

intenzivně provázel celou sezónou a na ME byla šance pro individuální kvótu velká.  

 

Výsledky: 

Kompletní výsledky ze závodu 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=8630 

 

Průběh závodu: 

Dopolední část kvalifikace probíhala za příjemného počasí. V ženách reflexním luku se 

nejlépe dařilo Marii Horáčková, která obsadila 21.místo s 647 body. Těsně po hranicí 700 

bodů zůstal Pavel Zaoral. Se svými 697 body se umístil na 30.místě. Odpolední kvalifikaci 

provázelo vcelku divoké počasí, slunce vystřídala bouřka, díky které byl závod několikrát 

pozastaven. Nestabilní počasí se tak částečně podepsalo na výkonu zbytku týmu. Velmi 

dobrý kvalifikační výkon všech žen RL přinesl týmu 11.místo a dobrou pozici do 

eliminačních soubojů. Svoji výkonnost pak potvrdily výhrou v prvním kole proti týmu 

Moldávie a v druhém kole proti silnému týmu Francie. Postup mezi čtyři nejlepší jim 

znemožnily až Němky, nicméně i toto byl velmi vyrovnaný souboj, který německý tým 

vyhrál až v rozstřelu. „Husarský“ kousek se povedl týmu mužů KL, když v prvním kole 

vyřadil favorizovaný tým Ruska. Bohužel v druhém kole už na svůj dobrý výsledek 

nenavázali. Oba naše mixy neprošli přes první kolo. V eliminačních soubojích se bohužel 

nikomu nepodařilo projít přes více než dvě eliminační kola.  

Program ME pro nás skončil a nastal čas pro olympijskou kvalifikaci. Ve hře byla 4 místa 

pro jednotlivce v obou kategoriích. Nejblíže se k letence do Tokia dostala Jindřiška, kterou 

vyřadila těsně před ¼ španělská lukostřelkyně. Souboj rozhodl až rozstřel, kdy obě 

závodnice trefily devítku…Španělka byla o zhruba 1cm blíže středu. 

 

 



 

Závěrečné hodnocení: 

Ač je vždy ME nebo MS vrcholem sezóny, na tomto ME byla pro nás prioritou kvalifikace 

na OH. Ta se bohužel nepodařila, ač byla velmi blízko. S vědomím toho, že to je reálné a 

že zejména družstvo žen podává solidní výkony, se budeme připravovat na finální 

kvalifikační závod v Paříži, na který odlétáme 17.6.2021.  

Celému týmu děkuji za příkladnou reprezentaci. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

V Prostějově dne 14.6.2021      Hana Majarová 

Vedoucí výjezdu 


