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Reportáž z Majstrovstiev Európy IFAA 

 V júni 2016 sa konali najväčšie Európske lukostrelecké preteky s 1680 

lukostrelcami v krásnom rakúskom lyžiarskom stredisku Saalbach Hinterglemm. Toto 

podujatie je organizované pod hlavičkou lukostreleckej organizácie IFAA. Keďže som 

bol na takomto obrovskom podujatí prvýkrát a Slovákov nás bolo na preteku len 8, tak 

by som sa rád podelil o svoje dojmy a zážitky, aby som možno motivoval aj ďalších 

lukostrelcov zúčastniť sa na takomto podujatí v budúcom roku.  

 

Obrovský záujem o podujatie 

 O tento pretek bol obrovský záujem. Organizátori vypočítali, že vedia postaviť trate a 

zvládnuť maximálne 1680 lukostrelcov. Prihlasovať sa dalo niekedy od novembra 2015, pričom 

2.1.2016 uzatvorili prihlasovanie na pretek – pol roka pred konaním preteku. Záujem bol obrovský, 

veľa ľudí sa zapísalo aj na čakaciu listinu a dúfali, že niekto z prihlásených sa odhlási. Štartovné na 

pretek bolo 150 EUR, deti mali 70 EUR. Celkom prijateľné. Dôležité je aj to, že nie je povinné 

ubytovanie v dajakom predraženom hoteli, každý si môže ubytovanie vybavovať sám. A to je fajn. 

 

Krásne prostredie 

 Podujatie usporiadali v naozaj krásnom alpskom prostredí po údolí a svahoch pri stredisku 

Hinterglemm. Základný tábor a tréningová strelnica boli vybudované práve tu. Malo to výhodu takú, 

že priamo z Hinterglemmu vychádzajú 3 kabínkové lanovky, ktoré vedeli pretekárov dosť rýchlo 

vyviesť na 5 lukostreleckých okruhov. Zvyšné skupiny vyvážali kyvadlové autobusy hore do údolia 

k ďalším vlekom, alebo priamo k okruhom.  

 
... pokiaľ počasie praje, tak je radosť strieľať v takomto prostredí. Mali sme 3 krásne dni, dva dni 

horšie, aj so silným dažďom a búrkou. 
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... tu vo výške vyše 2000 m.n.m. bola postavená najvyššie položená biela trať číslo 4. Dookola 

nádherné výhľady na alpské zasnežené trojtisícovky. Prvý deň preteku tu boli BB veteráni. Chudáci, 

mali toho dosť. Vietor, dážď, sneh, teplota 6°C, hmla. Nebolo čo závidieť.   

 

Pred pretekom – kontrola náradia, zaradenie do skupín, oficiálny úvod 

 Prví pretekári mohli prichádzať do strediska a na kontrolu náradia už v piatok. Sobota 

a nedeľa bola určená na registráciu štartujúcich a na tréning na skúšobnej strelnici. My sme 

docestovali až v nedeľu okolo obeda. Ihneď sme si šli dať skontrolovať náradie.  Kubko strieľal 

s chlapcami – deťmi v kategórií BB, aj keď mal TRRB luk. Takúto kategóriu pre deti ale nevypísali 

a preto šiel do takejto vyššej kategórie. Ja som bol zasa s TRRB lukom v kategórií BHR (bow hunter 

recurve). V mojej kategórií boli ale aj luky s kovovým stredom a so stabilizátormi. Reálne v mojej 

kategórií BHR strieľali rovnaké luky, ako v skupine BBčkári (barebow). Rozdiel bol len v tom, že u nás 

je zakázaný stringwalking (posúvanie sa po tetive), čo Bbčkári majú povolené. Bbčkári môžu navyše 

používať clicker, vodováhu a dlhý stabilizátor nad 12 palcov.  

   Na kontrole náradia kontrolovali šípy – či sú rovnakej značky a dĺžky. Zaujalo ma, že meno 

musí byť napísané úplne na začiatku šípu – pri krídelkách. Ja som to mal s Kubkom ďalej a takmer 

sme to museli prepisovať. Poučenie pre mňa a možno pre ostatných lukostrelcov, ktorí kolaborujú 

s myšlienkou farbenia šípu pri končíku (pre lepšiu viditeľnosť a zamierenie). Šíp nie je povolené farbiť 

a musí byť originálnej farby! Ďalej v ďalekohľade nemôže byť stupnica (čiarky), na luku nám 

prelepovali madlo čiernou páskou, aby sme podľa značiek na madle neodhadovali vzdialenosť. Každý 

odovzdával pri registrácií protokol, kde mal vypísané propozície k luku, šípom a ďalekohľadu. Jednu 

kópiu musel mať každý počas preteku stále so sebou pre kontroly, ktoré sme neskôr stretali na trati. 

Pri kladkáčoch premeriavali rýchlosť, ktorá mohla byť max. 300 stôp za sekundu. Zaujímavé bolo to, 
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že pokiaľ čo tu v údolí v nadmorskej výške okolo 1000 m.n.n.m. to mali všetci vyladené na tých cca. 

298 stôp za sekundu, tak pokiaľ im to komisári premeriavali niede na kopci v 1700 m.n.m. – kde je 

redší vzduch, tak im luk strieľal aj 307 stôp/s. Museli potom prestaviť luk, aby spĺňali limit rýchlosti.  

V nedeľu večer o 18.00 hod. začal slávnostný sprievod všetkých lukostrelcov cez mesto. Bohužiaľ to 

bolo práve v čase, ako sme začali hrať s Nemeckom na ME vo futbale. Nuž, futbal sme museli oželieť. 

Sprievod končil v športovom centre, kde bol zahajovací program.  

 

 
Naša lukostrelecká reprezentácia. Zľava Ján Knižka, Dušan Binder, Peter Málek, Jakub Málek, Ján 

Kúdela, Peter Bernát. (chýba tu Ján Sagan a Róbert Králik).  
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Od pondelka do piatku súťažíme... 

 V pondelok nám začal lukostrelecký kolotoč. S Kubkom vstávame o 5:50 hod, aby sme boli 

o 6:30 na strelnici, troška sa rozostrieľať. Ráno tam ešte nik nebol, tak sa rozstreľovalo výborne. 

Strelnica bola neskutočná. Boli na nej nové zvieratá rakúskeho výrobcu Leitold, ako aj terčovnice. 

Strelnica bola asi 200 metrov široká, takže vošiel sa každý. Na strelnici organizátori naozaj nešetrili. 

Bolo tu hádam 300-400 zvierat v sume asi 100.000 EUR... Neskutočné! Čo  bolo fajn, tak pri každom 

zvierati bola aj tabuľka so vzdialenosťou.  

 

 .... to sa už dá vybrať na takejto strelnici. 

Vzdialenosti zvierat sú od 8 do 54 metrov...  

 

 

 

 

 

O 8:15 začína rozdelenie do skupín. Aj keď to asi nie je správny názov. Každý si musel už 

vopred pozrieť,  v akej je skupine a na aký okruh v tento deň pôjde. Rozdeľuje sa to podľa farieb 

okruhov. Je pripravených 11 okruhov. Pod číslom 1 je cvičná strelnica, kde sa každé ráno stretáme 

s ďalšími cca. 1200 lukostrelcami. Postavili dokonca aj jeden tréningový okruh, kde môže ísť každý 

potrénovať si počas voľného dňa. 
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 Ranné rozdeľovanie a odchod na trate je plný radosti emócií. Akonáhle vyhlásia dajakú 

skupinu na odchod (buď k vlekom, alebo k autobusom), tak sa zdvihne vlna pokriku, výskania od 

radosti a hučania. K tomu lukostrelecká hymna burácajúca z reproduktorov. Po chrbte chodili 

zimomriavky.  

 ... ranné rozdeľovanie do skupín 

 
 

 Kubko strieľal s deťmi, takže ráno som ho zaviedol do koridoru, kde sa deti ráno stretali 

a podeľovali do svojich skupín. Deti boli v skupinách po šesť (rovnako ako aj dospelí), ale mali v každej 
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skupine aj rozhodcu, ktorý síce nič nezapisoval, ale kontroloval a dohliadal nad deťmi. Rodičia neboli 

dovolení. Keďže sme toto vedeli vopred, tak Kubko od jari strieľaval bezo mňa, či niekoho iného 

z klubu. Bol to určite dobrý psychologický tréning, ak sa musel s problémami popasovať sám. A tu sa 

mu natrénované vrátilo... Od rána do večera si musel na trati pomôcť sám. V skupine mal Nemcov, 

Rakúšanov, Íra a Taliana. Dorozumievací jazyk angličtina a nemčina. Myslím si, že to bola pre neho 

výborná škola života.  

 Samotný pretek mal pre každého štyri súťažné dni. Strieľalo sa každý deň na 28 terčov. Zvery 

sú rozdelené do 4 veľkostných skupín a každá skupina má rozmedzie metrov, od koľko do koľko môže 

byť postavená. Z každej veľkostnej skupiny bolo na trati sedem zvierat. Reálne to vyzeralo tak, že 

zajačiky boli tak na cca. 20 metrov, líška na 30, srna do 

40 a dajaký medveď do 54 metrov. Ale boli aj extrémy. 

Všetci poznáme terč sediaceho vlka. Ťažký terč. Strieľať 

ho na strmej čiernej zjazdovke hore do kopca je na 54 

metrov fakt ťažké. Prvý a druhý deň sa nastrieľavalo 

najviac bodov. Bolo to preto, lebo tieto dva dni boli 

akési „tréningové“ s možnosťou opravy. Bodovanie bolo 

nasledovné: Prvý šíp bol pri zásahu do zóny za 20 

bodov, zásah do zvieraťa bol 18 bodov. Ak sa netrafilo, 

šlo sa k ďalšiemu kolíku o pár metrov bližšie a zásah do 

zóny bol 16 bodov, do zvieraťa 14 bodov. Ak sa 

netrafilo, opäť dajaký metrík bližšie a zásah do zóny bol 

12 bodov, do zvieraťa 10 bodov. Čiže teoreticky stačilo 

prvé dva dni triafať do zvierat a do zóny prvým šípom. 

Hlavne nemať out ani po treťom šípe. Nula bola krutá. 

Prvý aj druhý deň som urobil jeden out zhodne na 

27.terči. Nepochopiteľné, ale asi  to bolo neudržanie 

koncentrácie a hlavne môj zlý odhad vzdialenosti. S tým 

mám ja najväčšie problémy...  

 Podľa výsledkov prvého dňa sme sa už na ďalší 

deň zoraďovali do skupín tak, že som bol 

s lukostrelcami, ktorí boli v celkovom hodnotení na tom 

cca. rovnako, ako ja. A to človeka veľmi motivovalo strieľať aspoň tak, aby bol medzi najlepšími 

v skupine. Výborný systém, náročné na psychiku, ale aj človek spoznal viac priateľov – lukostrelcov.  

 Tretí deň sa strieľalo 3D-čko. Čiže strieľalo sa na 2 šípy, pričom prvý šíp bol z väčšej 

vzdialenosti, druhý o pár metrov bližšie. Bodovanie klasické: 5, 8, 10 bodov. Jedenástka tam nie je. 

Posledný deň je bodovanie najkrutejšie. Strieľa sa z najväčšej vzdialenosti, vždy z najvzdialenejšieho 

kolíka, vždy iba jeden šíp. Bodovanie: 10, 16, 20 bodov. Tu keď jeden dal out, druhý kill zónu, tak 

hneď bol rozdiel 20 bodov... 

 Trate boli väčšinou v tvare 8-čky. V strede osmičky bol bufet, na krajoch zóny na fajčenie. 

Výhodu to malo takú, že sa po siedmych terčoch vždy mohlo oddýchnuť a najesť. Pre mňa to úprimne 
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malo skôr negatívny účinok na koncentráciu. Nie sme na Slovensku zvyknutí strieľať dlho. Tu zvyčajne 

začneme 10:30 a o 14:30 máme všetci odstrieľané. Tam sme sa rozdeľovali o 8:15, na trati sme začali 

strieľať o cca. 9:45 a neraz sa strieľalo aj do 16:30, i dlhšie. A udržať tak extrémne dlho koncentráciu 

je naozaj náročné. S tým mali viacerí problémy. Na Kubka som musel párkrát čakať až takmer do 

18:00, kým sa vrátila jeho skupina z trate. Deti boli v jednej skupine s kladkáčmi, kde to trvalo troška 

dlhšie. 

.  

... a aj po takýchto svahoch boli urobené trate. Bolo to náročné aj na kondičku 

 Veľmi som mal rád návraty z trate späť k strelnici. Na strelnici pálili šípy tí, ktorí sa snažili ešte 

do ďalšieho dňa niečo vylepšiť, na pódiu vystupovali kapely, v bufetoch sa točilo vo veľkom pivko. 

Hlavne úžasná atmosféra. Človek počas pretekov spozná kopu ľudí, tak stále sa má s kým 

porozprávať, pokecať, ako to dnes šlo, koľko nastrieľal atď. Pripadalo mi, že každý tu praje každému. 

Bolo to také „prajné“. Nie ako na majstrovstvách pod World Archery. Tam je to fakt tvrdá súťaž 

a s náladou na takomto preteku sa nedá porovnať.  

Čo sa týkalo našej slovenskej reprezentácie, tak najlepší úspech a jedinú medailu zožal Jakub Málek 

(klub Horné Húščie 3D), ktorý sa umiestnil celkovo na 2.mieste. Krásny úspech na prvom jeho veľkom 

preteku v zahraničí. 
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... Jakub Málek na stupni víťazov v kategórií chlapci do 13 rokov v lukoch BB 

 

Počas celého týždňa predviedol stabilný výkon, keď v jednotlivých dňoch bol dvakrát druhý a dvakrát 

tretí. A stabilný výkon bol vo všetkých kategóriach základom úspechu. Všetci sme mu blahoželali 

k výkonu. Na týchto pretekoch prvýkrát skúšal podchytávanie na tetive. Zapáčilo sa mu to, takže 

bude z neho BB-čkár .  

... medailistom tlieskalo naozaj veľké 

obecenstvo (možno 1300 

lukostrelcov) 
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... organizátori dostali od všetkých lukostrelcov dlhotrvajúci a búrlivý potlesk. Naozaj to bolo celé 

zorganizované excelentne na jednotku s hviezdičkou. Klobúk dolu! 

Keďže som ekonóm, tak som si takýto pretek prepočítaval aj po ekonomickej stránke, čo to 

celé obnáša. Pýtal som sa organizátorov, koľko ľudí bolo na tom zainteresovaných. Na preteku 

dobrovoľne (!) pracovalo okolo 80 ľudí. Reálne trate stavalo cca. 10 tých istých ľudí posledné 2 

týždne. Museli nakúpiť okolo 1500 zvierat, prenajať si tribúnu, športovú halu, štvorkolky, zabezpečiť 

výstavbu strelnice. Taktiež zabezpečiť kyvadlové autobusy, bufety a toalety na trati. To sú veľké 

výdavky. Na druhej strane vybrali na štartovnom okolo 240.000 EUR. Pretek podporila krajská vláda 

zo Salzburgu, ako aj miestna samospráva. Navyše rozpredali na aukcií väčšinu zvierat. A potichu sa 

hovorilo, že dostali z dajakých fondov na organizáciu takéhoto preteku dotáciu 2 mil. EUR. To neviem 

potvrdiť, či sú to len reči, alebo to bolo naozaj. V každom prípade aj keby túto dotáciu nedostali, tak 

určite v strate neboli. Ale prípadný výnos im nezávidím. Pretek usporiadali naozaj krásny a so srdcom.  

      V sobotu dopoludnia sme mali ešte 

jeden bod programu. Dopoludnia 

organizátori rozpredávali na aukcií zvieratá, 

ktoré boli použité na pretekoch. Chceli sme 

si kúpiť do nášho klubu niečo nové a za 

dobré ceny. Mal som so sebou cenník 

nových zvierat a naozaj sa to oplatilo. 

Nakúpili sme veľmi zachovalé zvieratá za asi 

40% z cenníkovej ceny. A niektoré neboli 

vôbec ani strieľané. Bol to trošku adrenalín, 

ale s Kubkom sme nakúpili super. Na budúci pretek organizovaný HH3D sa môžu lukostrelci tešiť na 

nové zvieratká.  
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Požiadal som o rozhovor aj našich lukostrelcov, aby sa podelili o svoje dojmy z preteku:  

 

Jakub Málek  
klub: Horné Húščie 3D 
Druh luku: BBR – dieťa 
 
Celkové miestnenie:     2.miesto  (zo 14 súťažiacich) 
Celkový nástrel:             1741 bodov 
 

 
Vysvetlivky: Tabuľka ukazuje, ako strieľal počas jednotlivých dňoch. Napr. prvý deň 
mal nástrel 510 bodov a celkovo 2.miesto vrámci dňa. Alebo tretí deň to bol nástrel 
379 bodov a celkovo 3.miesto vrámci dňa. Celkový nástrel bol 1741 bodov. 
  
Tabuľka výsledkov: http://ebhc2016.at/wp-
content/uploads/2016/06/Ergebnis_Donnerstag_K.pdf  

Kubko, ako hodnotíš svoje vystúpenie na tomto preteku?  

Dobre.   

Čo sa Ti páčilo na preteku?  

Príroda a dobré jedlo na hoteli. Veľmi pekné boli terče.   

Myslíš si, že to bol náročný pretek? Čo sa Ti zdalo na ňom najťažšie? 

Najťažší bol súper z Nemecka, ktorého sa mi nepodarilo prestrieľať. Pretek bol náročný, 

najnáročnejšie bolo chodiť po kopcoch, keď som mal odtlaky na pätách.  

V čom Ťa tento pretek posunul vpred?  

Prvýkrát v živote som sa moholo porovnať s rovesníkmi zo zahraničia a mal som z toho veľkú 

skúsenosť.  

        

http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Ergebnis_Donnerstag_K.pdf
http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Ergebnis_Donnerstag_K.pdf
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Dušan Binder  
klub: KŠL Robin Zvolen 
Druh luku: LB - longbow 
 
Celkové miestnenie:     12.miesto  (zo 179 súťažiacich) 
Celkový nástrel:             1436 bodov 
 

 
 
 
  
Tabuľka výsledkov: http://ebhc2016.at/wp-
content/uploads/2016/06/Final_Results_AB.pdf  

Dušan, ako hodnotíš svoje vystúpenie na tomto preteku?  

Vzhľadom na to, že je to môj 4. pretek na tieto dlhšie vzdialenosti, vedel som čo ma čaká a výsledky z 

minulých rokov mi naznačili, kde sa asi pohybujem ( aj keď mi to u nás v SR momentálne nejak 

nestrieľa) . Pred pretekom by som za úspech považoval umiestnenie do 5. miesta , do 10. miesta by 

to bolo ešte v poriadku. 12 miesto nehodnotím až tak úspešne. Rozhodol 3 deň so slabým nástrelom . 

Už na prvom preteku vo Francúzsku som to vyhodnotil, že únava je asi dôvodom výpadku a musím sa 

v budúcnosti na to ešte lepšie sústrediť. Hlavne na pocit, keď si myslím, že mám správny náťah ( svoj 

konštantný ) ale je to zrejme v rámci tretieho dňa len ilúzia, chýba napätie v chrbte a nestriela to.... 

Kým v prvých 2 dňoch som tie menšie zvieratá do 31m s istotou triafal a striedal Kill zóny so zásahom 

zvieraťa, tak 3. a 4. deň som tam mal nepochopiteľné auty. Po preteku som narátal, že som za tie 2 

posledné dni na tomto type terčov stratil cca 83 bodov, čo by ma posunulo na cca 4. miesto. Avšak 

každý strelec by si takto po preteku mohol narátať svoje "keby" body .....  

Čo sa Ti páčilo na preteku?  

Organizácia zo strany usporiadateľa a 

samozrejme úplne iná atmosféra 

medzi strelcami v porovnaní s 

pretekom WA. 

Myslíš si, že to bol náročný pretek? Čo 

sa Ti zdalo na ňom najťažšie? 

Tento typ preteku je náročný v tom, že 

sa strieľa 4 dni. Niekomu sa pošťastí, 

že má medzi súťažnými dňami voľno, takže má čas na nejaký relax. Dlhý luk má voľno štandardne v 

http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Final_Results_AB.pdf
http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Final_Results_AB.pdf
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prvý deň, takže strieľam štyri dni v kuse. Takže najťažšie je to vydržať v rovnakom streleckom výkone 

a v koncentrácii ... 

V čom Ťa tento pretek posunul vpred?  

Tak po každom veľkom preteku, keď niečo prekĺzne medzi prstami mi to dáva odhodlanie k ďalšiemu 

zlepšovaniu sa v rámci toho čo mi dovolí zdravotný stav... 

Máš dajaký odkaz pre ostatných lukostrelcov, ktorí váhajú nad účasťou na takomto preteku? 

Je to asi o tom, či sa ako strelec chcem posúvať dopredu a porovnávať sa so strelcami zo zahraničia, 

alebo či mi stačia domáce súťaže -  stretnúť sa s priateľmi, pokecať, streliť si a pekný deň je za nami. 

Buď to chcenie človek v sebe má alebo nemá a v tom prípade nejaké odkazy pre ostatných 

lukostrelcov asi nemajú význam. Pred rokom sme podobnú súťaž mali v Maďarsku - len čo kameňom 

dohodíš. Už tam mala byť polovica našej lukostreleckej obce. Finančne oveľa priaznivejšie ako teraz 

výjazd do Rakúska a o rok do Talianska... 

 
Arni team – alebo kto nepozná, tak druhý z prava je Tomáš Hanuš z Čiech, prezývaný Arni, ktorý je aj 

výrobcom rovnomenných lukov. Jeho luky boli zastúpené na preteku štyrikrát. Najlepším v kategórií 

TRLB bol aj tak sám Arni, ktorý mal na druhého náskok úctyhodných takmer 200 bodov! No a zvyšok 

tímu: Wolf Heidenreich (ikona nemeckej lukostreľby a niekoľkonásobný majster), Duško Binder, TH a 

Ladislav Koráb (prezývaný Korádo). 
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Peter Bernát 
klub: Horné Húščie 3D 
Druh luku: LB – longbow (veterán) 
 
Celkové miestnenie:     34.miesto  (zo 73 súťažiacich) 
Celkový nástrel:             1105 bodov 
 

 
 
 
  
Tabuľka výsledkov: http://ebhc2016.at/wp-
content/uploads/2016/06/Final_results_I.pdf  

 

Peter, ako celkovo hodnotíš svoje vystúpenie na tomto preteku?  

Za seba iba toľko: Nádherné prostredie, organizácia 100 %, trate nádherné, avšak veľmi náročné. 

Najťažšiu trať v stredu odstavili. Pre veteránov mohli vybrať ľahšie trate.  Mal som obavu ako sa 

umiestnim. So svojim 34. miestom  som spokojný. Na takéto majstrovstvá sa treba dokonale pripraviť 

a naštudovať si pravidlá. Urobil som dve chyby. Stáli ma 30 bodov.  U nás strielame od modrého 

kolíka. V Saalbachu sme strielali od žltého.  Mix 

kolíkov mi robil problém.Tieto majstrovstvá ma 

posunuli vpred hlavne v pravidlách. Odporúčam 

všetkým klubom pozrieť si zábery z 

majstrovstiev. Hlavne nech si dobre všimnú čo 

bolo postavené za zvieratami. Hľadanie šípov 

bola maličkosť. Za celé majstrovstvá som 

nestratil ani jeden šíp . Na štyroch som zlomil 

hroty. Účasť na takýchto pretekoch odporúčam 

každému. Je to však o peniazoch.  Nie je to lacná 

záležitosť. Odporúčal by som hlavne notorickým 

sťažovateľom a frflošom účasť na takýchto pretekoch. 

Na Slovensku sa viacej staráme o pohodlie strelcov 

ako o kvalitu tratí. Niekedy v maličkostiach chceme 

byť "svätejší" ako Pán Boh. Ak mi to dovolí zdravie, 

rád by som na podobných pretekoch ešte niekedy 

štartoval.  

http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Final_results_I.pdf
http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Final_results_I.pdf
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Ján Knižka 
klub: Lukostrelec BB 
Druh luku: BB – barebow  
 
Celkové miestnenie:     21.miesto  (z 56 súťažiacich) 
Celkový nástrel:             1551 bodov 
 

 
 
 
  
Tabuľka výsledkov: http://ebhc2016.at/wp-
content/uploads/2016/06/Ergebnis-Donnerstag_F.pdf  

 

Janči, ako celkovo hodnotíš svoje vystúpenie na tomto preteku?  

Súťaž tohto typu bol pre mňa lukostrelecký sviatok , s pridanou hodnotou dokonalej organizácie 

usporiadateľa a nádhernou alpskou  panorámou . Spolu 10 pripravených tratí pre 1680 strelcov (k 

tomu jedna rezervná , tréningový 

parkúr a strelnica s nekonečným 

množstvom zvierat),  s nadmorskou 

výškou do 2000 metrov, 

prevýšením niekoľko 100 metrov, 

dĺžkou jednotlivých tratí aj 12 

kilometrov.  Absolvoval som 

štyri  trate, tri z nich som strávil na 

trati priemerne 7 hodín, na štvrtej " 

iba 5,5 hodiny ". Tieto 

fakty  vypovedajú  o náročnosti 

tohto podujatia.    

A čo Tvoj výkon? 

Aj keď môj výkon nebol práve môj najlepší, teším sa aj z 21. miesta, hlavne ešte dlho budem 

vstrebávať neuveriteľnú atmosféru. Už teraz sa teším nasledujúce  majstrovstvá sveta  Florence - 

Chianti 2017 v Taliansku. 

 

 

 

http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Ergebnis-Donnerstag_F.pdf
http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Ergebnis-Donnerstag_F.pdf
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Ján Sagan 
klub: LK Perún 
Druh luku: BB – barebow  
 
Celkové miestnenie:     52.miesto  (z 56 súťažiacich) 
Celkový nástrel:             1171 bodov 
 

 
 
 
  
Tabuľka výsledkov: http://ebhc2016.at/wp-
content/uploads/2016/06/Ergebnis-Donnerstag_F.pdf  

 

Čo hovoríš na tento pretek?  

Majstrovstva Europy v loveckej lukostrelbe podla IFAA boli naozajstnou ukazkou ako maju 

lukostrelecke preteky vyzerat, Rakusaci nie nadarmo su svojou povahou spolu s Nemcami 

pedantnostou presnostou a organmizacnymi schopnostami znami a preto je radost sa takych 

pretekov ucastnit, a vobec byt ucastnikom ME v akomkolvek sporte je uspechom pre kazdeho 

reprezentanta. 

Jedine co z mojho pohladu nezvladli je zaverecny ceremenial, ktory sa podobal skor na Beerfest :D 

este pred zaciatkom, treba najprv veci promptne vyhlasit v sportovej atmosfere a potom nech sa paci 

zrat a chlastat lubovolne oslavovat az do noci. 

 

Ako hodnotíš svoje vystúpenie na tomto preteku? 

Vyborne, hovoril som aj kolegovi Robovi Kralikovi pocas preteku, ze podstatne pri prvej ucasti je 

dokoncit vsetky 4 sutazne dni v terene, potom aj pri zlej forme a zlych vykonoch clovek nemoze 

skoncit medzi poslednymi, tak aj bolo, podstatne je bojovat az do konca aj ked sa cloveku nedari a aj 

pčri nie optimalnej forme dokaze strelec porazit mnohych inych.  

 

Čo sa Ti páčilo na preteku? 

Organizacia spickova, prostredie neuveritelne, alpske vysokohorske spolu s vyjazdami na trate 

lanovkami, treningova strelnica s viac ako 200 3D zvieratkami, to bol celkom zazitok 

  

http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Ergebnis-Donnerstag_F.pdf
http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Ergebnis-Donnerstag_F.pdf


 

European Bowhunter Championships 2016 
24.6.-2.7.2016, Saalbach Hinterglemm, Rakúsko 

 
 

 

 

Myslíš si, že to bol náročný pretek? Čo sa Ti zdalo na ňom najťažšie? 

Trate neboli narocne ani vzdialenosti neboli narocne, co bolo tazke bolo z mojho pohladu vysporiadat 

sa s dlhymi casovymi stojankami pred vystrelom, casto sa stavalo ze sme cakali 20-25 minut na 

vystrel na stanovisti kedze sa nakopili skupiny pred nami, a tak trat ktora sa dala absolvovat za 4-5 

hod trvala 8 hodin, to bolo psychicky mordujuce co prispievalo k dekoncentracii pri vykonoch 

  

V čom Ťa tento pretek posunul vpred? 

Viem ako sa do buducna psychicky a vystrojou prisposobit na dlhe prestoje. to jest posunul ma v 

psychickej priprave na podobnu sutaz v buducne.  

  

Máš dajaký odkaz pre ostatných lukostrelcov, ktorí váhajú nad účasťou na takomto preteku? 

Kto nevie strielat na vzdialenosti 30-60 metrov, na ake sa bezne na SLovensku  3Dcko nestriela, tak 

nech trenuje, lebo to je ozajstna lovecka lukostrelba :), to co je na Slovensku su skor vzhladom na 

vzdialenosti, bodovanie, presnost zapisovania vysledkov vsetko iba rekreacne zabavne preteky 

vratane SP.  

 

 

Róbert Králik 
klub: LK Perún 
Druh luku: BB – barebow  
 
Celkové miestnenie:     55.miesto  (z 56 súťažiacich) 
Celkový nástrel:             1551 bodov 
 

 
 
 
  
Tabuľka výsledkov: http://ebhc2016.at/wp-
content/uploads/2016/06/Ergebnis-Donnerstag_F.pdf  

 

 

http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Ergebnis-Donnerstag_F.pdf
http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Ergebnis-Donnerstag_F.pdf
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Ján Kúdela 
klub: Horné Húščie 3D 
Druh luku: BBR – barebow recurved (veterán) 
 
Celkové miestnenie:     16.miesto  (z 23 súťažiacich) 
Celkový nástrel:             1381 bodov 
 

 
 
 
Tabuľka výsledkov: http://ebhc2016.at/wp-
content/uploads/2016/06/Final_results_J.pdf   

 

Janko, ty ako už dlhodobý ostrieľaný lukostrelec, ako hodnotíš tento pretek? 

Na Saalbach som sa ťešil po výbornej organizácii preteku s pred roka na „zahrievacom turnaji“. 

Zaevidovanie na pretek ,kontrola náradia aj privítací ceremonial na vysokej úrovni., strelnica super. 

Až prvý pretek v pondelok. Naša skupina „J“ ja a Štefan Mišiak mala vylosovanú bielu trať č.4, ktorá 

bola vo výške 2100m.Poveternostné podmienky na trati boli dost tvrdé.Teplota 6-8°C prehánky, 

vietor a hmla nás sprevádzala počas celého preteku a ktomu ešte vysokohorský terén, prudké 

klesania a naspät hore stúpania. Strelba medzi oceľovými protilavýnovými zábranami v takom 

počasí.Iba perlička: na stojacého jeleňa sme s predošlou skupinou čakoli 20 min.kým sa rozplynula 

hmla, až potom sme zistili na čo a kde vlasne strieláme. Túto trať organizátor nezvládol. Ešte v útorok 

tam poslal skupinu a od stredy sa na túto trať nechodilo,bola zrušená pre opakované sťažnosti. V 

útorok až piatok nasledovali ďalšie trate a to bola lukostrelecká pohoda. Nenáročné príjemné trate 

v krásnom  alpskom prostredí,sme si úžívali všetci naplno. Okrem pondelka, všet ko hodnotím na 

100%. Každému kto sa luko strelbe venuje doporučujem takýto pretek absolvovať a zážitok bude mať 

nazabudnutelný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Final_results_J.pdf
http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Final_results_J.pdf
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Peter Málek 
klub: Horné Húščie 3D 
Druh luku: BHR – bowhunter recurved 
 
Celkové miestnenie:     53.miesto  (z 290 súťažiacich) 
Celkový nástrel:             1522 bodov 
 

 
 
 
  
Tabuľka výsledkov: http://ebhc2016.at/wp-
content/uploads/2016/06/Final_Results_CD.pdf  

 

Keďže si robím rozhovor sám so sebou, tak to skúsim  : 

Ako hodnotím svoje vystúpenie na tomto preteku?  

Na preteku IFAA som ešte nikdy nebol. Ako hlavnú výzvu som bral veľké vzdialenosti, na aké sa tu 

strieľalo – do 54 metrov. Kto ma pozná, tak vie, že môj hlavný problém v lukostreľbe je odhad 

vzdialenosti. Do 30 metrov to už ako tak mám zmáknuté, ale do 54 metrov je to v teréne fakt 

problém. Preto som nacvičoval aj nový spôsob odhadovania vzdialenosti podľa veľkosti prekrytia 

zvieraťa ukazovákom, čo mi veľmi pomohlo. Taktiež som na jar strieľal na West Cupe od červeného 

kolíka, aby som to trošku natrénoval.  

Na súťaži som bol v skupine BHR – bow hunter recurved – ktorá bola na pretekoch najpočetnejšia. 

Strieľal som v kategórií aj s lukmi s kovovými stredmi, čo ma celkom prekvapilo. Klasický reflexný luk 

tu nemali. Môj cieľ bolo neurobiť hanbu a skončiť v prvej štvrtine do 70.miesta, čo sa mi aj s rezervou 

podarilo.  

Čo sa mi páčilo na preteku?  

Jednoznačne rakúska precíznosť v organizovaní takéhoto preteku bola excelentná. Milujem Alpy, 

takže strieľať v nádhernej horskej scenérií bolo úchvatné. Zoznámil som sa tu s veľa zaujímavými 

lukostrelcami zo všetkých kútov Európy. Nálada bola výborná nielen na preteku, ale aj v baroch 

a stánkoch po preteku.  

Čo sa mi páčilo bolo aj to, že som mal opäť na veľkom preteku šťastie, že som dva dni strieľal v jednej 

skupine s víťazom preteku – majstrom Európy v BHR, Thomasom Machom z Rakúska. 

Povzdbudzujúce bolo pre mňa do budúcnosti najmä to, že ak som sústredene strieľal, tak som napr. 

počas druhého dňa až do 23.terča z 28 nad ním vyhrával a bol som prvý v skupine. Posledné terče na 

veľké vzdialenosti so zlým odhadom vzdialenosti mi túto pozíciu pokazili. Čiže ak sa dokážem 4 dni 

koncentrovať a nerobiť chyby, dokázal by som sa dostať do prvej desiatky. To mám veľkú výzvu do 

budúcnosti do pretekov IFAA.   

http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Final_Results_CD.pdf
http://ebhc2016.at/wp-content/uploads/2016/06/Final_Results_CD.pdf
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Celkovo som sa každý deň zlepšoval, posúval som sa zo 107.miesta po prvom dni až na konečné 

53.miesto.  Keby nebola prišla na mňa kríza počas posledného dňa v polovici preteku, mohlo to byť 

ešte o 10-15 miest lepšie.  

Veľkým pozitívom na preteku takejto úrovne je nemožnosť podvádzať pri zapisovaní. V skupine kto je 

prvý, je kapitán (rozhoduje o sporných a hraničných zásahoch), druhý zapisuje na jednu bodovačku, 

tretí zapisuje na druhú bodovačku. Vždy body spočítavajú priebežne, takže nie je možnosť podvádzať 

a zapisovať si podľa ľubovôle. Štvrtý a ďalší v skupine ťahajú šípy. Toto by sme mali zaviesť aj na 

Slovensku, pretože niektorí 3D lukostrelci nie sú vždy najčestnejší a týmto by sa tento problém úplne 

odstránil. Určite budem bojovať v ďalších mesiacoch, aby sme toto presadili aj u nás minimálne na SP 

a MSR.  

Bol to náročný pretek? Čo sa mi zdalo na ňom najťažšie? 

Hm...  Pretek bol určite náročný čo sa týka kondičky. Veď si predstavte okruh, ktorý má komplet 

okolo 10 km, je postavený na čiernej zjazdovke a chodí sa hore, dolu. Toto mi síce veľké problémy 

nerobilo, ale chápem veteránov, keď toto veľmi nechválili. Pre mňa bolo najťažšie odhadovať 

vzdialenosti. A keď som ich aj ako tak odhadol, nemal som, priznám sa, veľmi nastrieľané, koľko mám 

nadmierovať na 45-54 metrov. Prišiel som na to až počas preteku, čo je neskoro. Toto musím 

v budúcom roku natrénovať vopred.  

Tiež mi veľmi nesedelo to, že sa každých 7 terčov oddychovalo. To mi nepomáhalo v udržaní 

koncentrácie.  

Čo mi urobilo na preteku najväčšiu radosť?  

Určite syn Jakub, ktorý sa umiestnil na krásnom 

2.mieste. Chcel sa konečne porovnať aj so 

zahraničnými lukostrelcami, ako na tom je. 

A samozrejme sa mohol aj na týždeň uliať zo školy 

. Bolo úctyhodné, že sa vedel s tým psychicky 

vyrovnať, že dokázal pekne stabilne strieľať počas 

celého preteku. Baví ho to, čo je super. A toto mi 

robí veľkú radosť. Pred posledným dňom mal 

náskok 37 bodov pred tretím. A troška sa mi 

nedarilo a v polovici posledného dňa klesol na 

3.miesto. Ale psychicky to ustál a nakoniec si 

v poslednom dni udržal 37 bodový náskok. Toto je 

dôležité, aby sa lukostrelec len tak nedal rozladiť.  

 

Môj odkaz pre ostatných lukostrelcov, ktorí váhajú 

nad účasťou na takomto preteku? 

Určite by som každému odporučil, aby šiel skúsiť 

streliť na takýto pretek. Na Slovensku sú v špičke 

každej kategórie možno 2-4 lukostrelci, ktorí sa 

slovenskom pohári bojujú o prvenstvo. A to je 

málo. Na takomto preteku sa človek stretne 
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v rovnakej kategórií s desiatkymi, či stovkami výborných lukostrelcov. Človek musí proti nim 

zabojovať a toto je naozaj obrovská skúsenosť.  

A je aj výborné, ak je z jednej krajiny čo najviac reprezentantov, pretože aj veľká podpora vrámci tímu 

pomáha. Čechov bolo napr. vyše 40, nás bolo 8.  

Čiže trénujte, strieľajte a ak sa k nám na budúci rok pridáte, budeme len radi. Ja s Kubkom do 

Florencie 2017 určite ideme!  

 

Na preteku bol aj oficiálny fotograf, ako aj kameraman a tu si môžete pozrieť krásne videá a fotečky:  

https://www.youtube.com/watch?v=ob3c25cuQmo Ukážka nádhernej prírody, kde sme strieľali... 

https://www.youtube.com/watch?v=txHqxhfNTvw  Kubko Málek sa tam mihol v 1.minúte. 

https://www.youtube.com/watch?v=l6rZmXjVx5I Peter Málek v 2.minúte. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2Le3JTGuQQ krásne video z posledného dňa.... 

Fotky nájdete tu:  

http://ebhc2016.at/de/news/  

 

 Nuž, týždeň na preteku nám utiekol ako voda. Bol to naozaj nádherný pretek. Úžasné alpské 

horské prostredie, excelentná organizácia, výborná nálada na preteku, veľa nových priateľov, nová 

skúsenosť so streľbou na veľké vzdialenosti. Ja som bol so svojou streľbou spokojný a k tomu sme 

viezli domov Kubkove striebro. Bol to emotívne asi najlepší zahraničný pretek, aký som doteraz zažil. 

Každému, komu to zdravie, čas a financie dovolia, môžem takýto pretek iba odporučiť. Všetci sa 

tešíme na Majstrovstvá sveta 2017 vo Florencií.  Prihlasuje sa už od 22.7.2016 na stránke 

http://www.wbhc2017.com/index.asp?ln=en&c=2.  

Ďakujem všetkým, ktorí v Hinterglemme bojovali za slovenské farby, ako aj za vzájomnú 

pomoc i podporu, ktorou sme sa hecovali počas preteku  . 

Ing. Peter Málek – Horné Húščie 3D 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ob3c25cuQmo
https://www.youtube.com/watch?v=txHqxhfNTvw
https://www.youtube.com/watch?v=l6rZmXjVx5I
https://www.youtube.com/watch?v=a2Le3JTGuQQ
http://ebhc2016.at/de/news/
http://www.wbhc2017.com/index.asp?ln=en&c=2

