
 

 

Zpráva ze závodu 

 

Mistroství světa v terénní lukostřelbě 

02.10. – 10.10.2022 Yankton, USA 

 

Účastníci 

 

Vedoucí výjezdu: Martina Macková 

Jednotlivci: 

Jiří Březina   holý luk muži 

Jan Dobrý   holý luk muži 

Petr Heinrich   reflexní luk muži 

František Heřmánek  reflexní luk junioři 

Richard Krejčí   reflexní luk junioři 

Monika Továrnická  reflexní luk juniorky 

Jindřiška Vaněčková  reflexní luk ženy 

Martin  Vaněk   kladkový luk muži 

Martina Zikmundová  kladkový luk ženy 

 

Doprava 

 

Devět členů výpravy cestovali letecky. Do místa konání odlet 01.10.2022 z Prahy 

s přestupy Brusel, Chicago do Sioux Falls a dál do města Yankton autobuse. Celková délka 

cesty víc než 24 hodin. Zpět 10.10.2022 v 7:15 hodin z rezortu v Yanktonu, letiště Sioux 

Falls, přestupy Denver, Frankfurt, Praha 11.10.2022, kde jsme sedli na příletovou ranvej 

17:55 hodin místního času. Martina Zikmundová měla trochu kratší let, Atlanta, Omaha, 

Yankton a zpět. Kufry máme všechny      . 

 

Ubytování 

 

V chatách v rekreační oblasti Lewis & Clark u řeky Missouri. Chatky jsou vybaveny kuchyní, 

což jsme využili k samostatnému večernímu stravování.  

https://www.lewisandclarkresort.com/index.php 

Přeprava mezi ubytováním a lukostřeleckým centrem a okruhy byla perfektně zajištěna, většinou jsme 

měli autobus pro sebe, nic nebylo problém.  

 

Sportoviště 

 

Základna celého závodu byla ve sportovním centru NFAA EASTON YANKTON Archery 

center. https://www.neyac.org/rates-faq  

Neděli a pondělí jsme využili k tréninku, na připravené střelnici proběhla i kontrola náčiní 

a doplňků lukostřelců. Proběhla i schůzka kapitánů, kde byly doplněny informace k závodu. 

https://www.lewisandclarkresort.com/index.php
https://www.neyac.org/rates-faq


 

Ve středu a ve čtvrtek se konaly kvalifikační kola na konci resortu Lewis & Clark. Centrum 

kvalifikačních kol byl v místě s názvem Gavins Point Horse Camp. Jeden okruh, červený 

byl postaven směrem stezky Chalk Bluffs Multi-Use Trail Head. Druhý okruh, modrý 

směrem na Gavins Point, kam dík zapadlému kamionu vozili střelce místní dobrovolníci 

vlastními auty. Druhý den už jezdil vyhlídkový přívěs dle plánu.  

Eliminační souboje a finále už probíhaly v lukostřeleckém centru, střelnice byla postavena 

na stálé střelnici NFAA centra. 

Finálová střelnice družstev byla postavena v terénu centra s úžasnými sklony. Na střelbu 

bylo využito stálého vyvýšeného místa směrem z kopce, střílelo se na 10m, 20cm terče, 

60/50m na terče 80cm, terče 40cm byly připraveny v mírném sklonu ale proti slunci, 

poslední terč 60cm pro všechny kategorie byl na zdvižné plošině, střílelo se do řádného 

kopce      . Všechny finálové souboje jsou zaznamenány na WA YouTube. 

Finálová střelnice jednotlivců ve stejném terénu v jiné vzdálenosti terčovnic, zdvižná 

plošina zůstala v provozu na bližší vzdálenost a tím ve větším úhlu. I 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. V den prvního kvalifikačního kola se 

hodně ochladilo a pršelo celý den, druhý den bylo chladno, foukal studený vítr ale už 

nepršelo. Trať oba dny patřila mezi ty obtížné až záludné, (žádná terčovka se nekonala). 

Velké množství terčů bylo postaveno dle možností terénu na známé vzdálenosti 

v metrovém označení. Terénní sestavy se tím velmi uvolňují a je třeba příprava 

v metrových vzdálenostech. Nastřílet v přípravě pěti metrové „čárky“ už nebude 

dostatečné. 

Ve středu ráno jsme se vzbudili do mrazivého dne s hodně studeným větrem. Ve čtvrtek 

ještě větší mráz -1ºC, už bez větru. Zima přervala a mix tým juniorů šel trénovat v sobotu 

před bronzovým finále v 0ºC, o hodinu později nebylo o nic lépe. Mix tým se umístil na 4. 

místě. Do finálových soubojů jednotlivců se probojoval Richard Krejčí a vystřílel 2.místo, 

přivezl stříbrnou medaili a Jindřiška Vaněčková se umístila na 4.místě dělil ji jeden bod od 

třetího místa. 

 

Po kvalifikačním kole na neznámé vzdálenosti byly podány dva protesty: 

Jeden protest na nedodržení terče a vzdálenosti, na terčovnici byl dán 60 cm na neznámou 

vzdálenost pod 20 m pro červený kolík. Komise kontrolu zjistila, že většina střelců zkušeně 

reagovala na tuto změnu a své zkušenosti využila k získání skvělého nástřelu. Rozhodnutím 

komise byl protest zamítnut.  

Druhý protest byl na nedodržení vzdálenosti na teč 80 cm. Terčovnice byla umístěna na 

kopci a postavena na maximální vzdálenost, správně změřeno, některým střelců se pak 

mohlo zdát, že je vzdálenost delší. Rozhodnutí protest byl také zamítnut. 

 

Po kvalifikačním kole na známé vzdálenosti byl podán protest: 

Na nevhodnost místa stání, ve výhledu překážel strom a soutěžící jej trefila prvním šípem. 

Komise posoudila situaci a rozhodla, také protest zamítnout s tím, že bylo možné se na 

střelecké mete posunout tak, aby strom ve výstřelu nepřekážel. Je možné se i domluvit ve 

skupině a střílet daný terč po jedné osobě. 

 

 

 



 

Výsledky 

 

Výsledky po kvalifikaci neznámé vzdálenosti: 

Vaněčková Jindřiška - 3.místo 322bodů, Krejčí Richard - 3.místo 329bodů, Továrnická 

Monika - 7.místo 286bodů, Heřmánek František - 8.místo 315bodů, Zikmundová Martina 

- 9.místo 382bodů, Vaněk Martin - 10.místo 402bodů, Dobrý Jan - 14.místo 335bodů,  

Heinrich Petr - 17.místo 336bodů, Březina Jiří - 23.místo 295bodů 

Výsledky po celé kvalifikaci: 

• Jednotlivci: 

Vaněčková Jindřiška - 4.místo/20 lukostřelců – 635 bodů,  

Krejčí Richard - 6.místo/15 lukostřelců – 636 bodů,  

Heřmánek František - 7.místo/15 lukostřelců – 623 bodů, 

Továrnická Monika - 8.místo/15 lukostřelců – 572 bodů,  

Vaněk Martin - 8.místo/29 lukostřelců – 805 bodů 

Dobrý Jan - 8.místo/25 lukostřelců – 656 bodů, 

Zikmundová Martina - 9.místo/20 lukostřelců – 768 bodů,  

Heinrich Petr - 19.místo/27 lukostřelců – 656 bodů,  

Březina Jiří - 23.místo/25 lukostřelců – 589 bodů 

• Mix tým: 

3.místo / 6 družstev RL U21 Továrnická Monika a Krejčí Richard  

7.místo / 13 družstev RL Vaněčková a Jindřiška Heinrich Petr 

7.místo / 12 družstev KL Zikmundová Martina a Vaněk Martin 

• Soutěž družstev: 

9.místo / z počtu 11 Dobrý Jan, Heinrich Petr, Vaněk Martin 

V celkovém počtu nám chybělo 5 bodů na 6. a 7. a 8. místo, všechna tři družstva nastřílela 

shodný počet bodů. 

Konečné výsledky po eliminacích:  

Krejčí Richard - 2.místo, stříbrná medaile 

Vaněčková Jindřiška - 4.místo  

Mix tým Továrnická Monika a Krejčí Richard – 4.místo 

Heřmánek František – dělené 7.místo 

Továrnická Monika – dělené 7.místo 

Vaněk Martin – dělené 7.místo 

Zikmundová Martina – dělené 7.místo  

Dobrý Jan – dělené 11.místo  

Heinrich Petr – dělené 15.místo  

4.místo / 6 družstev RL U21 Továrnická Monika a Krejčí Richard  

Kompletní výsledky https://www.ianseo.net/Details.php?toId=11931 

 

Závěr   

 

Děkuji všem účastníkům, kteří náš svaz České lukostřelby vzorně reprezentovali a byli 

ochotni do přípravy a závodu samotného vložit své úsilí a nemalé finanční prostředky. 

   

     

 

V Praze 11.10.2022 

         Martina Macková 

Vedoucí výpravy 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=11931

