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Reportáž mistrovství Evropy 2019 Sarajevo Bosna a Hercegovina  

 

Tým české národní reprezentace zaznamenal úspěch na letošním mistrovství světa, které se 

konalo v dubnu v Německém Inzellu kdy se juniorský a seniorský tým umístil v první desítce 

týmů. Junioři obsadili 8.místo v silovém přerážení a 9.místo ve sportovním zápasu,seniorský 

tým se umístil na 9.místě ve sportovním zápasu a na 10. místě ve speciálních 

technikách.Juniorka Barbora Jílková obsadila  4.místo ve speciálních technikách a 5. místo ve 

sportovním zápasu.Po návratu z mistrovství světa začala další příprava českého týmu národní 

reprezentace na mistrovství Evropy , které se konalo ve dnech 8.-13.října 2019 bosenském 

Sarajevu. Přípravu kaučové týmu rozhodně nepodcenili. Celkový počet účastníků největšího 

evropského podniku byl více než 1200 osob ze třiceti přihlášených evropských zemí bylo 

nominováno 680 závodníků.Proto ,aby mohl národní tým takové konkurenci obstát rozjela se 

znovu příprava na trénincích reprezentačního týmu během týdne doplněná o soustředění o 

víkendech.8.října  v 11,00 hod náš tým konečně odletěl do  Vídně a pak pokračoval do 

bosenské metropole.9.října vv hotelu Holiday ****probíhaly od rána registrace a 

v odpoledních hodinách vážení,mítinky kaučů a rozhodčích.Ráno se k reprezentačnímu týmu 

České federace připojil i tým České unie.Ve čtvrtek 10 října proběhlo od 9,00  oficiální 

zahájení Mistrovství Evropy a v 9,30 začaly první kategorie.Z našich reprezentantů se nejlépe 

vedlo  juniorkám Vendule Loušové, která vybojovala bronzovou medaili ve speciálních 

technikách a Barboře Jílkové,která obsadila  ve stejné kategorii 9.místo.Páteční den přinesl 

další posun do první desítky kdy se probojovali naši junioři až před brány čtvrt finále ve 

sportovním zápase a obsadili tak 9.místa Vasyl Halatyba,Bára Jílková a Eva Štětinová.Největší 

úspěch čekal na český tým až v sobotu.V sobotu 12.října se naši senioři Pavel Kupr,Jan Vácha 

a Tomáš Mácha  rovněž probojovali do nejvyšší evropské desítky ve sportovním 

zápase.Největší úspěch však čekal na tým našich juniorek,které se o medaile utkali 

s ostatními evropskými týmy ve speciálních technikách.Našim děvčatům se podařilo obsadit 

2.místo a kromě stříbrných medailí získat i titul Vice mistryň Evropy 2019.Neděle 13.října 

patřila již jen týmovým kategoriím ve kterých jsme opět zaznamenali zásadní úspěch a to 

obsazením 5.místa našimi děvčaty v kategorii sportovního zápasu,7.místa  našim juniorským 

týmem v kategorii silového přerážení,7.místa českým seniorským týmem v kategorii 

speciálních technik a 9.místa ve volném zápasu našeho juniorského a seniorského týmu.V 
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celkovém pořadí mezi 30 evropskými státy se díky našim výsledkům posunula naše republika 

na 18.místo.Velký respekt si zaslouží i realizační tým české reprezentace Lída 

Machotová,Vladimír Machota,hlavní trenér reprezentace Tomáš Jílek a trenéři Milan 

Zach,Pavel Kupr a Michal Machota. 

Během Mistrovství Evropy proběhl i kongres AETF (Celoevropská federace Taekwon-Do 

),kterého se zúčastnili Senior Vice President ČFT Master Vladimír Machota a sekretář České 

federace Taekwon-Do Ludmila Machotová.Za ČNUT byli přítomni p.Viktor Stein a p. Kamil 

Kolofík. Náplní kongresu byla běžná agenda,která obsahovala výroční zprávy komisí 

AETF.Zásadním bodem však byla rezignace Mistra Tadeusze Lobody na post Presidenta AETF. 

Důvodem bylo jeho zvolení během kongresu mezinárodní federace , který proběhl během 

MS v dubnu v německém Jesolu na pozici Generálního sekretáře ITF. Post Presidenta zůstane 

až do dalšího kongresu , který proběhne během evropského poháru v dubnu 2020 

uvolněný.V dalších vstupech se představili kandidáti  na pořádání nejvyšších evropských 

soutěží ,kterými jsou Mistrovství Evropy a Evropský pohár.Evropský pohár se bude konat 

v dubnu na Slovensku v Bratislavě. Mistrovství Evropy 2021 bude hostit Španělsko a Master 

Slavko Jereb uvedl svojí kandidaturu na pořádání Evropského poháru v chorvatské Poreči. Po 

kongresu proběhla celá řada mítinků zástupců jednotlivých států se členy evropské i 

mezinárodní federace, 

Seznam členů České reprezentace  

Česká federace Taekwon-Do : 

- Master Vladimír Machota – delegát 

- Ludmila Machotová – delegát 

- Tomáš Jílek – hlavní trenér 

- Mgr.Pavel Kupr – trenér,závodník  ( seniorský tým) 

- Milan Zach – trenér,závodník  ( seniorský tým) 

- Michal Machota – trenér,závodník  ( seniorský tým) 

- Jan Vácha – závodník  ( jednotlivci,seniorský tým) 

- Tomáš Mácha – závodník  ( jednotlivci,seniorský tým) 

- Matěj Jirásek – závodník  ( jednotlivci,juniorský tým muži) 

- Marek Jankovský – závodník  ( jednotlivci,juniorský tým muži) 

- Marko Antonio Machota – závodník  ( jednotlivci,juniorský tým muži) 

- Vasyl Halatyba – závodník  ( jednotlivci,juniorský tým muži) 
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- Barbora Jílková- závodnice  ( jednotlivci,juniorský tým ženy) 

- Eva Štětinová – závodnice  ( jednotlivci,juniorský tým ženy) 

Česká národní Unie  : 

- Viktor stein – delegát,trenér 

- Ing. Kamil Kolofík – delegát,trenér 

- Jakub Roubal – závodník ( jednotlivci,seniorský tým muži) 

- Jiří Beneš – závodník ( jednotlivci,juniorský tým  muži) 

- Alex Vištal- závodník  ( jednotlivci,juniorský tým  muži) 

- David Pačes – závodník  ( jednotlivci,juniorský tým  muži) 

- Lucie Bohatá- závodnice  ( jednotlivci,juniorský tým  ženy) 

- Vendula Loušová – závodnice  ( jednotlivci,juniorský tým  ženy) 

- Daniela Richterová – závodnice  ( jednotlivci,juniorský tým  ženy) 

 

 


