
 

 

Zpráva ze závodu 

 

Mistrovství Evropy dorostu 

15.8. – 20.8.2022 Lilleshall, UK 

 

Počet účastníků: 297 

Počet zemí: 30 

 

Vedoucí výjezdu: Hana Majarová 

Trenér ČLS: Tereza Brandová 

Osobní trenéři: Jan Šípek, Martina Macková 

 

Junioři RL: František Heřmánek, Michael Roba 

Juniorky RL: Nikola Lettlová 

Kadeti RL: Richard Krejčí, Lukáš Fritsch, Šimon Bárta 

Kadetky RL: Monika Továrnická, Andrea Louvarová, Barbora Brettlová 

 

Výsledky: 

Kompletní výsledky ze závodu 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=11555  

 

Průběh závodu: 

Kvalitně zorganizované Mistrovství Evropy bylo pořádáno v krásném prostředí 

sportovního centra Lilleshall, kde mimo jiné probíhá příprava britské lukostřelecké 

reprezentace. Pro dopravu z hotelu na střelnici byly pravidelně zajištěny autobusy. Náš 

hotel byl zhruba 40min od střelnice. Všechny soutěžní dny probíhaly za příjemného 

počasí bez velkých výkyvů, kromě občasného větru. Tradiční anglické počasí se nám  

naštěstí vyhnulo. 

Stejně jako v Bukurešti začala kvalifikace kadetskými kategoriemi. Naši reprezentanti 

nastříleli spíše své průměrné výsledky, a po konci kvalifikce se drželi převážně kolem 

poloviny startovního pole. Nejlepší umístění v kadetkách měla Andrea Louvarová a to 24. 

místo s nástřelem 627 bodů a v kadetech Lukáš Fritsch, který se s osobním rekordem 

652 bodů umístil na 16.místě. Družstvo kadetů se umístilo na 6.místě a kadetky na 

8.místě. 

Kvalifikace juniorů byla trochu více ovlivněna větrem. Lepší umístění tentokrát 

zaznamenal Michael Roba. S nástřelem 632b se umístil na 30.místě. Nikola Lettlová se 

umístila s nástřelem 595b na 30.místě.  

V eliminacích kadetů nám nepřálo štěstí v rozstřelech. Nejdál se dostal Lukáš Fritsch, 

kterého až ve třetím kole zastavil francouzský soupeř, a to v rozstřelu. Lukášova devítka 

byla jen o milimetry dál od středu. Šimon Bárta prohrál svůj první souboj také 

v rozstřelu. Richard Krejčí bohužel prohrál svůj souboj v druhém kole proti střelci ze 

Slovinska 6:0, který mu tak oplatil porážku z Bukurešti. V kadetkách se nejdál dostala 



 

Andrea Louvarová, která po kvalitním výkonu prohrála ve svém druhém souboji proti 

Španělce. Barbora Brettlová i Monika Továrnická vypadly ve svém prvním souboji. 

V kategorii juniorů se do druhého kola prostříleli František Heřmánek a Nikola Lettlová, 

ale dále se postoupit nepodařilo, Nikola navíc prohrála opět v rozstřelu. Michael Roba 

prohrál ve svém prvním souboji proti střelci z Francie.  

Týmy kadetů i kadetek nastupovaly do eliminací z dobrých pozic, bohužel však oba týmy 

v prvním kole i přes velmi slušné nástřely vypadly. Nejlepší výkon v týmové soutěži 

předvedl mix kadetů ve složení Lukáš Fritsch, Andrea Louvarová. Po prvním volném 

postupu a vítězstvím v druhém kole nad Italy je v cestě za top 4 zastavil mix z Ukrajiny.   

Mix tým juniorů ve složení Michal Roba, Nikola Lettlová, prohrál v první kole proti týmu 

z Finska. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Ve srovnání s výsledky z prvního dorosteneckého výjezdu byl tento závod méně úspěšný. 

Startovní pole bylo širší, přijely další týmy, které na evropském poháru chyběly. Snaha o 

navázání na výsledky z Bukurešti nebo alespoň jejich potvrzení mohlo být pro mnohé 

reprezentanty limitující. Nicméně stejně jako na prvním výjezdu tak i na ME přistoupili 

reprezentanti k závodu velmi zodpovědně a soustředěně pracovali na dosažení nejlepšího 

možného výsledku.  

Všem děkuji za příkladnou reprezentaci a osobním trenérům za přípravu svých svěřenců 

a spolupráci na zajištění výjezdu.  

 

V letošním roce jsme absolvovali tři reprezentační výjezdy, jeden z nich byl závod WRT 

spojený se soustředěním. Na všech třech závodech pracoval celý tým velmi dobře, vládla 

výborná sportovní atmosféra a střelci byli samozřejmě dobře připraveni svými osobními 

trenéry. Tým jako takový má potenciál získávat další dobrá umístění, o což se další 

sezónu pokusí. 

 

 

V Prostějově dne 18.9.2022    

 

Hana Majarová 

Vedoucí výjezdu 


