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Bylo přijato základní pravidlo, že členové 
asociace budou mít nižší startovné na soutě-
žích pořádaných ČALKS než ostatní neregis-
trovaní střelci. Asociace byla zaregistrována 
dne 28. prosince 2018 na Krajském soudě 
v Brně. 

Většinu potřebných informací, včetně toho 
jak se stát členem ČALKS, budete postupně 
nacházet na webových stránkách www.lo-
veckakulovastrelba.cz, které jsou oficiálními 
stránkami ČALKS. 

Co je ČALKS, a jak bude fungovat, 
nejlépe vyjadřuje třetí článek stanov: 

1. ČALKS je dobrovolnou organizací, sdružují-
cí osoby vedené společným zájmem s cílem 
provozovat, podporovat, organizovat a  řídit 
sportovně střeleckou činnost z palných zbra-
ní.

2. ČALKS je jedinou organizací v České repub-
lice zastupující sportovní střelbu v Internatio-
nal Hunting Rifle Shooting Association (dále 
jen „IHRSA“). 

3. ČALKS dbá na to, aby jednotlivé soutěže re-
gistrované u ČALKS probíhaly podle pravidel 
vydaných IHRSA a podle dispozic střelnice 
a pořadatele.

4. ČALKS pořádá vrcholové soutěže – Mist-
rovství České republiky, soutěže republikové 
a pořádá mezinárodní soutěže v  této disci-
plíně.

5. ČALKS organizuje a řídí státní reprezentaci 
v  disciplínách řízených IHRSA. Reprezen-
tanti České republiky budou nominováni řídí-
cím výborem ČALKS, a to výhradně z členů 
ČALKS podle dosažených výsledků na no-
minačních závodech v  jednotlivých disciplí-
nách.

6. ČALKS je oprávněn především vydávat 
pravidla sportovní střelby a vydávat v rámci 
disciplín a své působnosti členům ČALKS 
licence trenéra a rozhodčího.

7. ČALKS rozvíjí svou činnost na celém území 
České republiky.

Mezi prvními kroky prezidenta ČALKS Ing. 
Martina Šlechty byla jeho účast na zasedání 
střelecké komise ČMMJ dne 11. října 2018, kde 
za účasti předsedy SK Ing. Jana Matulky a jed-
natele ČMMJ Ing. Miloše Fischera projednali 
případnou spolupráci. 

„Přátelé, nastávající události nás vedou k založení asociace lovecké kulové střelby. Pokud máte 
zájem přispět k rozvoji kulové střelby v ČR, přijďte se zúčastnit a založte funkční organizaci s námi. 
Termín schůzky 28. 9. 2018 v penzionu Pavla Hrušky v Blatnici pod Svatým Antonínkem“. Těmito 
řádky oslovil Ing. Martin Šlechta přední kulové střelce a současně nechal pozvánku uveřejnit i na 
webových stránkách.

Na ustavující schůzi se sešlo 13 příznivců lovecké kulové střelby. Byly sestaveny stanovy. Schů-
zi vedl Martin Šlechta, který byl jednomyslně zvolen prezidentem ČALKS a spolu s Antonínem Če-
chem a Miroslavem Forró tvoří výkonný výbor. Předsedou revizní komise byl zvolen Petr Valchář 
a spolu s Ondřejem Borákem a Pavlem Hruškou tvoří revizní komisi. Vedoucím sekce rozhodčích 
byl jmenován Jaroslav Jenyš. Zrodila se tedy

Česká asociace lovecké kulové střelby (ČALKS)

Shodli se na tom, že obě, i když de facto sa-
mostatné organizace, by měly úzce spolupra-
covat. Kromě jiného i proto, že potřeba praxe 
při střelbě z  kulových zbraní je v  současné 
době, kdy většina členů ČMMJ při výkonu prá-
va myslivosti loví spárkatou zvěř, nejen pro-
spěšná, ale i nutná. 

Čeká nás hodně práce. Základem je mít 
dostatek kvalifikovaných rozhodčích, které si 
chceme proškolit a také je náležitě při rozho-
dování odměňovat. Protože se předpokládá, že 
většiny závodů se budou zúčastňovat i zahra-
niční střelci, budou mít při nominování přednost 
rozhodčí s  aktivní znalostí anglického jazyka. 
Školení rozhodčích proběhne 17. března 2019 
od 10 hodin na střelnici ve Světnově. 

časné době probíhají jednání s  dalšími pří-
padnými partnery, kteří by rádi seriál i ČALKS 
podpořili. 

Vzhledem k úspěchu našich střelců na MS, 
kdy dvě stříbra v soutěži družstev vyvolala ne-
čekaný zájem u zahraničních střelců o soutěže 
u nás, můžeme letos počítat i s  mezinárodní 
účastí. Především závody v Bzenci k tomu pří-
mo vybízejí.

Předešlé ročníky byly rovněž obrovskou 
školou pro organizátory. Ve spolupráci s naši-
mi partnery, kamarády a střelci jsme budovali 
jak terčové vybavení – počínaje novými lovec-
kými terči naší zvěře, mobilními stojany na 
jejich uchycení až po téměř dokonalé stojany 
s gongy. 

Konečně jsme po mnoha tápáních a hledání 
našli model, jak zabezpečit zajímavý, ale i rych-
lý průběh soutěže, v prvé řadě je nutnost sou-
běžně střílet na více střelištích. S ohledem na 
povahu střelby je to však úkol nelehký, ale při 
disciplinovanosti střelců a dostatku kvalitních 
rozhodčích se to dá zvládnout.

Při letošním ročníku Seriálu v LKS se zjed-
noduší i vlastní průběh závodu a zásady budou 
následující:
- Bude se střílet pouze kategorie OPEN
- Střelci kategorie OPEN budou soutěžit ve 

třech výkonnostních třídách (zlaté, stříbrné 
a  bronzové) podle umístění v seriálu 2018. 
Noví střelci na svém prvním závodě budou 
vyhodnoceni v bronzové třídě a jejich posun 
bude možný jen v případě dosažení výsledku 
zlaté výkonnostní třídy – pak od dalšího závo-
du budou vyhodnocováni ve stříbrné kategorii 
v celém seriálu.

- Podle celkových výsledků (bez rozdílu tříd) 
bude stanoveno absolutní pořadí každého 
jednotlivého závodu a první nejlepší střelci 
budou oceněni.

- Zásadní změnou oproti předešlým ročníkům 
a mezinárodním pravidlům je to, že při zá-
vodech v roce 2019 bude známa vzdálenost 
terčů.

I letos si bude moci na každém závodě stře-
lec střílející střelivem Sellier & Bellot zakou-
pit omezené množství nábojů Match v  ráži, 
kterou tento závod střílí, ale pouze v případě, 
že se závodník dopředu na závod přihlásí 
a současně s přihláškou si objedná maximál-
ně 60 nábojů Match. Střelci, kteří se dopředu 
nepřihlásí, tuto možnost mít nebudou a navíc 
zaplatí o 100 Kč vyšší startovné. Přihlašování 
přispěje k urychlení začátku závodu, možnosti 
sestavení rund s předstihem a přípravě terčů 
a celého závodu. 

Pro přihlášení na každý ze závodů bude 
obecně platit, že začíná dnem konání před-
chozího závodu a končí deset dnů před jeho 
konáním. Dopředu přihlášení střelci budou mít 
o 100 Kč nižší startovné oproti těm, kteří přije-
dou až na závod. Přihlášování na první závod 
v Bzenci začíná 15. 2. 2019. Všechny potřebné 
informace budete průběžně nacházet na strán-
kách LKS www.loveckakulovastrelba.cz.

Kromě hodnotných cen pro vítěze absolut-
ního pořadí a jednotlivých výkonnostních tříd, 
bude ze všech střelců, kteří se zúčastní ales-
poň tří ze čtyř závodů, vylosován ten, který od 

Sellier & Bellot, a.s. obdrží hodnotnou cenu. 
Zda to bude opět nějaký odlov nebo něco jiné-
ho, o tom se zatím jedná, nechte se překvapit.

Myslím, že snad stojí za to stát se členem 
ČALKS nebo aspoň přijet mezi výbornou partu 
kulových střelců – členů České asociace lovec-
ké kulové střelby. Zastřílet si a především se 
něco naučit a zdokonalit se přitom v praktické 
kulové střelbě.

Na další společně strávené chvíle mezi ka-
marády při v lovecké kulové střelbě zve

Ing. Antonín ČECH

Seriál Sellier & Bellot Match 2019

Kromě budování funkční organizace je před 
námi především seriál střeleckých závodů. 
Záštita Sellier & Bellot, a.s. nad touto soutěží 
v  minulých dvou letech velice pomohla defi-
nitivně zařadit loveckou kulovou střelbu mezi 
myslivecké disciplíny a její vnímání jako prak-
tickou střelbu, pro zdokonalování myslivců ve 
střeleckých dovednostech, které pak mohou 
využít při vlastním výkonu práva myslivosti. 
Vzrůstající počet závodníků a množství no-
váčků to jen potvrdilo. Ještě před dvěma lety 
se nám ani nesnilo o tom, že na závod přijede 
přes padesát střelců. Loni se tak stalo na třech 
ze čtyř závodů.

Podpora letošního III. ročníku je výrazem 
toho, že Sellier & Bellot tuto soutěž vnímá jako 
hodnotnou, reálnou a účinnou reklamu. V sou-

Termíny seriálových závodů 2019

Místo konání Termín Výstřelů Limit střelců

Bzenec I. Kulový závod – mezinárodní 30. 3. So 30 bez omezení

Světnov II. Kulový závod 4. 5. So 30 60 střelců

Světnov III. Kulový závod 8. 6. So 30 60 střelců

Bzenec

IV. Kulový dvoudenní závod
Finále S&B Match
Otevřené mistrovství ČR 
Grand Prix ČR

9. 8. Pá
10. 8. So

2x30 bez omezení

Lovecká kulová střelba – jak bude vypadat v roce 2019?

Na podzim loňského roku došlo po dlouhých jednáních a diskuzích mezi střelci, kteří se již několik 
let věnují sportovní lovecké kulové střelbě, k založení nové organizace – Česká asociace lovecké 
kulové střelby.

Vzhledem k tomu, že drtivá většina sportovních střelců jak z brokových, tak z kulových zbraní je 
současně členy ČMMJ, proto se nově zvolený prezident asociace Ing. Martin Šlechta po dohodě 
s předsedou SK Ing. Janem Matulkou zúčastnil 11. října 2018 zasedání Střelecké komise ČMMJ 
v Praze jako host. Zde seznámil členy komise s důvody založení asociace a s představou o fungo-
vání a činnosti asociace. 

Jednání Střelecké komise se zúčastnil i jednatel ČMMJ Ing. Miloš Fischer. Ten se s Ing. Šlechtou 
shodl na tom, že obě, i když de facto samostatné organizace, by měly úzce spolupracovat. Kromě 
jiných důvodů i proto, že potřeba praxe při střelbě z kulových zbraní je v současné době, kdy většina 
členů ČMMJ při výkonu práva myslivosti loví spárkatou zvěř, nejen prospěšná, ale i nutná. 

Za sebe věřím, že spolupráce mezi ČMMJ a ČALKS bude fungovat na velmi dobré úrovni.

Jan KOŽENÝ, člen střelecké komise ČMMJ

PŘEDPLATNÉ 
časopisu MYSLIVOST 

na SLOVENSKU

I na Slovensku si můžete 
objednat časopis Myslivost 
s následujícími výhodami:

 časopis vám i na Slovensku 
zašleme zabalený 

každý měsíc 
až do vaší schránky 

 operativně si můžete 
měnit dodávací adresu 

 předplatné je cenově zvýhodněné 
oproti ceně ve volném prodeji 

(volný prodej 3,95 eur, 
předplatné 3 eur za výtisk)

Zatím přijímáme objednávky 
pouze na 12 čísel 

a maximálně 1 výtisk měsíčně 
pro hromadné objednávky 

více výtisků v jednom měsíci 
a pro placení fakturou prosím 

kontaktujte redakci: 
Marie Turečková 

tureckova@myslivost.cz    
+420 730 100 092

Před ukončením předplatného 
období Vám zašleme elektronickou 
poštou pokyny k zaplacení dalšího 

předplatného. 

Cena ve volném prodeji 
na rok 2019: 3,95 eur/výtisk

Cena pro předplatitele: 
3 eur / 1 výtisk

36 eur / 12 výtisků

POZOR! – ze Slovenska lze platit 
předplatné pouze elektronicky 

převodem na účet v bance 
na Slovensku, více informací 
v objednávkovém formuláři na 

www.myslivost.cz


