
 

 

Zpráva ze závodu 

 

Světové hry 2022 

09.07. – 12.07.2022 Birmingham, USA 

 

Účastníci 

Vedoucí výjezdu: Martin Vaněk 

Jednotlivci: 

Jindřiška Vaněčková  reflexní luk ženy 

Tadeáš Kalvas  reflexní luk muži 

 

Doprava 

Všichni členové výpravy cestovali letecky. Výprava byla rozdělena na 2 skupiny. První 

skupina (Martin Vaněk, Jindřiška Vaněčková) měli odlet tam 06.07.2022 z Prahy s přestupy 

v Paříži a v Atlantě, cílová destinace Birmingham. Druhá skupina (Tadeáš Kalvas) měla 

odlet tam 07.07.2022 s přestupy ve Frankfurtu, cílová destinace Atlanta a následně 

transport veřejnou dálkovou autobusovou přepravou do Birminghamu. Odlet zpět byl opět 

rozdělen na 2 skupiny. První skupina pokračovala na 4. kolo Světového poháru. Odlet do 

Medellínu byl dne 13.07.2022 s přestupem v Miami. Druhá skupina letěla do Prahy také 

13.07.2022, odlet z Birminghamu s přestupy v Atlantě, Frankfurtu a kvůli zrušenému 

přímému letu z Frankfurtu do Prahy i s nuceným přestupem v Mnichově. Celková délka 

cesty vždy více než 24 hodin.  

 

Ubytování 

Ubytování bylo zařízeno v prostorách vysokoškolských kolejí Univerzity of Alabama, 

v Birminghamu. Pokoje dvojlůžkové byly sdíleny napříč národy, ale se zachováním stejných 

sportů. Naši sportovci tak sdíleli pokoje s francouzskými střelci. K trenérovi byl v polovině 

závodu ubytován maďarský gymnasta. Vzhledem k oficiálnímu ubytování, které bylo pro 

Evropské účastníky z důvodu časového posunu stanoveno na 7.7.2022 si první skupina 

hradila noc ze 6.7. na 7.7. z vlastních nákladů na letištním hotelu.  

 

Auto ČOV vyzvedlo první skupinu 7.7. ráno na hotelu a druhou skupinu 7.7. v nočních 

hodinách na autobusovém nádraží a pomohlo tak zařídit transport na oficiální ubytování. 

V dalších dnech probíhal transport mezi ubytováním a střelnicí oficiálními autobusy. 

Kapacita byla dostatečná a časový harmonogram také.  

 

Sportoviště 

Tréninková střelnice, kvalifikace i eliminační souboje probíhali v krásném prostředí 

Avondale Parku. Oficiální trénink byl 9.7. dopoledne. Vzhledem k souběžně probíhajícím 

finálovým soubojům kladkových luků nedošlo ke kontrole nářadí. Ta byla odložena na 

začátek kvalifikačního dne.  



 

Tréninková střelnice měla dostatečný počet terčovnic na všech vzdálenostech. Kvalifikace 

probíhala kolem jediného kopce v celém Avondale Parku. Eliminační souboje probíhali ve 

středu parku u jezera. Pouze finálové souboje jednotlivců jsou zaznamenány na WA 

YouTube. Organizace z pohledu závodníku byla velmi dobrá. 

 

Průběh závodu 

Tréninkové dny bylo velmi teplé a slunečné počasí s teplotami přesahujícími 40°C. Závodní 

den začínal velmi brzy, a to odjezdem prvního autobusu v 7:00. Organizace nepočítala 

s vytížeností na snídani a proto bylo možné si pouze nabrat sebou. Snídaně začínala každý 

den v 6:30. Po příjezdu na sportoviště jsme nebyli vpuštěni do prostoru střelnice z důvodu 

prověřování kvůli nočnímu incidentu, kdy patrně na sportoviště někdo vstoupil. Po pověření 

jsme byli po cca třiceti minutách vpuštěni na tréninkovou střelnici. V 9:00 začínal okruh 

dvanácti neznámých stanovišť. Následovala pauza na oběd a přestavění trati. Pauza měla 

trvání hodinu a třicet minut. Tedy střelci se nevraceli na oběd do centra. Při známých 

vzdálenostech se ráz počasí změnil, začalo foukat a i se rozpršelo. Teplota klesla až ke 

20°C. Zde přišly k užitky nabyté zkušenosti při střelbě v dešti. Celá kvalifikace skončila cca 

v 17:30, tedy půl hodiny po ukončení oficiálního programu na sportovišti. Organizátor 

zajistil náhradní autobus aby se všichni střelci i trenéři dostali na ubytování. Autobus měl 

vnitřní teplotu cca 15°C což se velmi líbilo Švédské výpravě ale ne ostatním. Naštěstí jsme 

se domluvili a teplota byla upravena na přijatelnou úroveň. 

Následující den probíhaly eliminační souboje formou poolů. Dopoledne ženy a odpoledne 

muži. Díky pořadí z kvalifikace byla možnost analyzovat první souboj a zjistit podmínky. 

Trenéři nebyli připuštěni ke střelcům a tak nezbývalo než využít hlasového fondu a hlásit 

zásahy z divácké tribuny. To se neobešlo bez improvizace a hledání ideálních poloh ke 

sledování zásahů a nebránění divákům ve výhledu. Jindřiška podlehla v prvním souboji a 

zakončila tak závod na 5. místě. Tadeáš který nastoupil hned v prvním souboji odpoledního 

bloku vyhrál a postoupil do dalšího souboje, kde již podlehl a zakončil tak své působení na 

8. místě. 

 

Závod proběhl bez protestů. 

 

Výsledky 

 

Výsledky po celé kvalifikaci: 

- Vaněčková Jindřiška - 4.msto/12 lukostřelců – 335 bodů,  

- Kalvas Tadeáš – 11. místo/12 lukostřelců – 337 bodů 

 

Konečné výsledky po eliminacích:  

- Vaněčková Jindřiška - 5.místo 

- Kalvas Tadeáš – 9. místo  

 

Závěr   

Děkuji všem účastníkům, kteří nejen náš svaz České lukostřelby, ale i Český olympijský 

tým, vzorně reprezentovali a byli ochotni do přípravy a závodu samotného vložit své úsilí. 

       

          

 

 

Martin Vaněk 

Vedoucí výpravy 


