
 

 

 

Zpráva ze závodu 

ME v terčové lukostřelbě + Kvalifikační závod pro EH 2023 

6.6.2022 – 12.6.2022 Mnichov, Německo 

 

Počet účastníků: 296 

Počet zemí: 40 

 

Vedoucí výjezdu: Hana Majarová 

Trenér: Zdeněk Horáček 

Muži RL: Michal Hlahůlek, Jaromír Termer Adam Li 

Ženy RL: Marie Horáčková, Jindřiška Vaněčková, Klára Grapová 

Muži KL: Martin Vaněk, Pavel Zaoral, Filip Reitmeier 

Ženy KL: Martina Zikmundová 

 

Letošní ME bylo zároveň hlavním kvalifikačním závodem pro Evropské hry 2023 a to v divizi 

reflexního i kladkového luku. Cíl pro šampionát byl tedy zřejmý. Kromě umístění na 

předních příčkách to byla kvalifikace na EH v obou divizích. 

 

Výsledky: 

Kompletní výsledky ze závodu 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=11034 

 

Průběh závodu: 

Mnichov je pro nás stejně jako Berlín, kde se bude příští rok konat MS, výbornou lokací. 

Doprava na místo je jednoduchá a rychlá. Závod se konal na střelnici, kde probíhaly 

v minulosti závody OH. Organizace byla na slušné úrovni, stejně tak ubytování a strava. 

Celý týden vládlo střídavě slunečné a deštivé počasí.  

Kvalifikace kladkových luků měla právě spíše deštivé počasí. Nejlépe se z naší trojce umístil 

Pavel Zaoral, ale až na průběžné 52 příčce s nástřelem 688 bodů. Martina Zikmundová 

nastřílel svůj standardní výsledek 680 bodů a umístila se v polovině startovního pole. 

V kvalifikaci mužů potvrdil dobrou formu Adam Li. Spolu s Michalem Hlahůlkem a Mírou 

Termerem obsadili v týmech slušnou 12tou pozici. V kategorii žen se dařilo méně. Výsledek 

Marie Horáčkové byl ovlivněn náročným povinným studijním programem těsně před soutěží 

nicméně i tak podala velmi slušný výkon 635b a umístila se na 31.pozici. Jindřiška 

Vaněčková se na začátku závodního týdne potýkala s nachlazením.  

Bohužel se ne příliš vysoká a stabilní forma přenesla do eliminačních soubojů jak 

jednotlivců, tak družstev v obou divizích. V jednotlivcích se nejdále dostali Jaromír a Adam, 

kteří postoupili přes dvě kola a umístili se na děleném 17.místě.  

Svým postupem zároveň zajistili jedno kvalifikační místo pro Evropské hry. Mezi ženami se 

v boji o kvalifikační místo pro EH představily pouze Klára s Marií. Nakonec se to podařilo 

Marii, která díky volnému postupu, a i přes prohru ale s počtem zastoupených států v top 



 

8, místo získala. V divizi kladkového luku nikdo do bojů o Evropské hry díky horšímu 

umístění z kvalifikace nenastoupil.  

V soutěži družstev byl jediným světlým momentem výkon v prvním kole mix týmu kladek 

a jejich slušný výkon v druhém kole proti favoritům z Dánska. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Hodnocení tohoto výjezdu, který měl být vrcholem sezóny, není bohužel příliš kladné. 

Splnili jsme sice základní cíl a získali alespoň po jednom místu pro Evropské hry v divizi 

reflexního luku nicméně tým měl potenciál na daleko lepší výsledky a umístění v rámci 

závodu ME.  

Příští sezóna bude opět ve znamení kvalifikace na OH 2024, zároveň proběhne poslední 

možnost kvalifikace na EH. Bude to tedy náročná sezóna, na kterou je nezbytné se dobře 

připravit. Tým má dle mého názoru šance na dobré výsledky a je důležité vytrvat 

v tréninkovém úsilí, vyhodnotit tuto sezónu, najít slabší místa v přípravě a získat 

střeleckou sebedůvěru.  

Všem děkuji za příkladnou reprezentaci a spolupráci. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

V Prostějově dne 5.9.2022      Hana Majarová 

Vedoucí výjezdu 


