
 

 

Zpráva ze závodu 

 

Mistroství Evropy v para lukostřelbě 

30.7. – 7.8.2022 Řím, Itálie 

 

Vedoucí výjezdu: David Šnajdr 

Trenér ČLS: Ivan Králik, Jaroslav Preclík 

Asistenti: Ludmila Fikarová, Jitka Poláková, Kateřina Mrázková 

Účastníci: 

W1M:  David Drahonínský 

 Karel Davídek 

CMO: Leoš Bartoš 

 Tomáš Vrzal 

RMO: Václav Košťál 

W1W: Tereza Brandtlová 

CWO: Lenka Kuncová 

 Lenka Kadetová 

 

Výsledky: 

Kompletní výsledky ze závodu 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=11495 

Doprava 

Letecky, ve třech skupinách se společností Lufthansa, s přestupy buď v Mnichově nebo 

Frankfurtu n.M. Při rezervaci letenek a podmínek pro přepravu vozíků, elektrických vozíků 

a elektrických přídavných pohonů k vozíkům a sportovních zavazadel paralympioniků se 

potvrdilo, jak cenné jsou zkušenosti s opakovaným zajišťováním obdobných výprav. 

Tentokrát došlo na předem neočekávané doplatky nadměrné bagáže; stále složitější se jeví 

přeprava starších typů přídavných pohonů bez odnímatelné lithiové baterie. 

Poslední část výpravy na cestě zpět v důsledku zpoždění nestihla přípoj ve Frankfurtu n.M. 

a musela přenocovat. 

 

Ubytování, stravování, sportoviště 

Ubytování výpravy v Olympijském centru přímo v dějišti ME bylo vyhovující a bez 

každodenního dojíždění na sportoviště. To bylo zhruba 300m pěšky po rovině. Stravování 

přímo v areálu. Tréninková střelnice na přírodní trávě.  

Soutěžní střelnice pro kvalifikaci a eliminace na umělé trávě v Olympijské centru. Finálová 

střelnice na historickém Mramorovém stadionu u Olympijského stadionu asi 10min. autem 

od centra. 

Nezvyklé vedro až 40°C po celou dobu akce bylo pro účastníky velmi náročné a zejména 

pro kvadruplegiky (W1). Přes veškerou snahu pořadatelů s dodávkami pitné vody, ledu, 



 

stanů, slunečníků, ale i přesunem časového harmonogramu došlo v několika případech k 

přehřátí závodníků. 

Umělý povrch vedro ještě umocňoval. Částečným řešením by bylo využití přírodní trávy. 

Případně přesunutí kategorií W1 do časnějších ranních hodin.   

  

Přehled výsledků českých reprezentantů na ME v paralukostřelbě, Řím, 30.7. – 7.8. 2022  

1.místo MW1 Drahonínský David 12 startujících 

2. WW1 Brandtlová Tereza 5  

3. W1X Brandtlová - Drahonínský 4 

3. MW1 doubles Drahonínský - Davídek 3 

5. RMO Košťál Václav 18 

5. CWO doubles Kadetová - Kuncová 5 

6. CMO doubles Vrzal - Bartoš 10 

7. CXO Kuncová - Vrzal 8 

8. CMO Vrzal Tomáš 31 

9. CMO Bartoš Leoš 31 

9. CWO Kuncová Lenka 14 

9. MW1 Davídek Karel 12 

13. CWO Kadetová Lenka 14 

 

Se ziskem 4 (1-1-2) medailí se ČR v celkovém hodnocení umístila na lichotivém 4.místě 

v hodnocení všech 26 zúčastněných zemí. (Statistiky nám započítaly i bronzové medaile 

mix týmu mužů W1 ze tří týmů). 

Nejúspěšnějším členem výpravy již poněkolikáté David Drahonínský, mistr Evropy 

v individuálním závodě a člen obou bronzových družstev W1: v mix týmu s T.Brandtlovou 

a v „doubles“ W1 mužů s K.Davídkem.  

Uznání zaslouží rovněž Tereza Brandtlová za individuální stříbrnou medaili v kategorii WW1 

a za bronz v mix týmu W1 s D.Drahonínským. Tereza vybojovala dvě evropské medaile, 

přestože velmi těžko snášela velké vedro na střelnici umocněné ještě střílením na umělém 

travnatém povrchu, který teplo ještě umocňoval. 

Uznání zaslouží dále Václav Košťál za individuální 5.místo v soutěži reflexních luků mužů. 

A mezi osm nejlepších se poprvé ve své kariéře probojoval Tomáš Vrzal v kategorii 

kladkových luků. T.Vrzal navíc vylepšil v kvalifikaci OR na 680 bodů. 

Podobně jako na letošním MS v Dubaji jsou nespornou oporou české reprezentace 

lukostřelci kategorií W1. A to i přes absenci Šárky Musilové, paralympijské medailistky, 

která řeší dlouhodobější zdravotní problémy.   

Letošní ME s účastí 104 lukostřelců z 26 zemí (včetně Hong Kongu) patřilo k početně 

průměrně obsazeným. ČR byla na šampionátu třetí nejpočetnější výpravou.  

Šampionát byl současně druhým kolem EP. V součtu obou kol se v podstatě všichni naši 

W1 reprezentanti kvalifikovali na finále EP 13.-14.9. do anglického Nottinghamu. Bohužel, 

ze zdravotních důvodů se Drahonínský i Davídek omluvili a reprezentovat nás na finále EP 

bude pouze T.Brandtlová. 

 



 

 

Hodnocení sportovních výsledků 

 

Jmenovité hodnocení, jakož i zhodnocení celé sezóny nechám na trenérech; osobně děkuji 

všem členům výpravy za úspěšnou a důstojnou reprezentaci ČR, gratuluji všem 

medailistům, a Vaškovi i Tomášovi za kvalitní umístění pod stupni vítězů.   

I přes medaile a kvalitní umístění z MS a aktuálně ME je ještě celá řada kroků, které by 

české paralukostřelecké reprezentaci prospěly v jejím dalším rozvoji. Chci navrhnout 

systém nominací na konkrétní vrcholnou akci nejen na základě zařazení závodníka/ 

závodnice do RD a na základě momentálního zdravotního stavu, ale také s ohledem na 

schopnost závodit jak v eliminacích jednotlivců, tak i s přihlédnutím k „platnosti“ 

dotyčného/ dotyčné pro soutěže družstev. Jinými slovy, vysoký nástřel W720, který vede 

k zařazení do RD na celou sezónu, nutně neodráží schopnost závodit a zvládat stres 

v eliminacích a v družstvech. S tím úzce souvisí frekvence závodů mnohých našich 

reprezentantů. Pokud do budoucna přistoupíme k pečlivějším nominacím na konkrétní 

vrcholné závody, ušetříme mj. na nákladech za závodníky, ale i doprovody. 

Samozřejmě, financování nejen parasportu a nejen reprezentací je na samostatnou ani ne 

tak zprávu, jako spíš rovnou konferenci. 

 

 

       

         David Šnajdr 

Vedoucí výpravy 


