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Rok 2022 byl bezesporu nejzda-
řilejší sezonou Lovecké kulové 
střelby (LKS). Podařilo se uspo-
řádat všech pět plánovaných zá-
vodů a s velkým zájmem a účastí 
střelců. Den otevřených dveří, kde 
si nováčci mohli vše vyzkoušet na-
nečisto a  bezplatně nám přinesl 
řadu nejen nových závodníků, ale 
i sponzorů a pomocníků.

Snažili jsme se v  průběhu se-
zóny zdokonalit elektronické při-
hlašování na závody a  zvýhod-
nit juniory a  ženy odpuštěním 
startovného. Podařilo se nám 
díky partnerům zajistit bezplatné 
občerstvení pro účastníky závo-
dů (s  výjimkou CP ČMMJ). Díky 
zvýhodnění startovného pro členy 
České asociace lovecké střelby se 
naše řady rozrostly. 

Perfektním tahem bylo na všech 
závodech losování většinou nej-
hodnotnější ceny ze všech účast-
níků závodu. Tedy i střelec z kon-
ce výsledkové listiny měl šanci 
si odvézt trvalou a  hodnotnou 
vzpomínku a  jistě i  tu nejlepší 
motivací přijet příště znovu. Za 
zmínku stojí, že za tím vším, co se 
podařilo a kam se asociace posu-
nula, stojí i nové tváře v jejím čele 
- Mikuláš Bilík, Robert Karger, Petr 
Dvořák, Michal Ficek a  dvojice 
Míra a Jakub Víchovi. 

Prvním závodem byl již 
10.4.2022 THERMFOX MATCH 
na střelnici v  Ludvíkovicích, kte-
rého se zúčastnilo 45 střelců. Zví-
tězil Martin Šlechta. Losovanou 
cenou byla termovize.

Dalším závodem byl teprve dru-
hý ročník Celostátního přeboru 
ČMMJ v LKS 15.5.2022 ve Svět-
nově s  rekordní účastí 65 střelců. 
Mezi členy ČMMJ byl nejlepší 
Martin Hlušička a  mezi nečleny 
Jakub Vícha. Losovanou cenou 
byla fotopast.

V  pořadí třetí závod se konal 
pod hlavičkou České zbrojov-
ky 11.6.2022 pod názvem CZ 
MATCH opět ve Světnově a zno-
vu padl rekord v počtu účastníků, 
kterých tentokrát přijelo 68. Po 
zásluze si vítězství odvezl Milan 
Kirchner. Losovanou cenou byla 
kulovnice.

Poté se série závodů přesunula 
do Plzně, kde se 16.7.2022 konal 

PROARMS MATCH za účasti 53 
střelců. Miroslav Forro nenechal 
nikoho na pochybách, že byl zde 
nejlepší. Losovanou cenou byl tlu-
mič.

Celý seriál závodů vyvrcholil 
v  sobotu 27.8.2022 opět v  Plzni 
již tradičním a nejvíce dotovaných 
závodem SELLIER & BELLOT 
MATCH, který byl současně Mi-
strovstvím České republiky 
v LKS. O titul bojovalo 66 střelců. 
Mistrem ČR se stal Tomáš Staněk 
po dramatickém rozstřelu s  Mar-
tinem Hlušičkou. Losované ceny 
byly hned tři: odlov daňka, kulovni-
ce a pozorovací dalekohled.

Dovolte ještě malé ohlédnutím 
za loňskou sezonou v  číslech. 
Průměr na závod byl 59 střelců. 
Do seriálu se zapojilo celkem 109 
střelců, z toho bylo 8 žen, 1 junior, 
70 mužů, 18 seniorů a 9 veteránů. 
V  seriálu bylo vyhodnoceno 51 
střelců (zúčastnili se minimálně tří 
závodů z pěti). Všech pěti závodů 
se zúčastnilo 23 střelců.

A jak dopadlo celkové vyhodno-
cení celého loňského seriálu? Ti-
tulem nejlepšího střelce roku 2022 
se opět mohl pyšnit Martin Šlechta 
(97,65 %), druhým v  pořadí byl 
Tomáš Staněk (97,01 %) a  třetím 
Martin Hlušička (95,56 %). 

Zlaté odznaky získalo 15 střel-
ců, stříbrné odznaky 17 střelců 
a bronzové (min 50 % a více) 13 
střelců.

CO CHYSTÁME V ROCE 2023.

Především budeme pokračo-
vat v tom, co jsme započali právě 
v  sezoně minulé. Mám na mysli 
závody, které jsou pořádány čistě 
Českou asociací lovecké kulové 
střelby (ČALKS):

Přihlašování bude možné pou-
ze elektronicky přímo z  našich 
nových webových stránek s auto-
matických generováním a  zaslá-
ním platebních údajů každému 
přihlášenému

Nebude navyšováno startovné 
(členové ČALKS budou mít nadále 
startovné zvýhodněné)

Ženy – členky ČALKS a všichni 
junioři budou mít startovné zdarma

Občerstvení na závodech bude 
pro všechny účastníky bezplatné

Na každém závodě bude mini-

málně jedna hodnotná cena loso-
vána ze všech účastníků závodu

Rozhodčí budou nově průběžně 
zaznamenávat výsledky do no-
vých zakoupených tabletů, čímž 
se sníží možnost chyby a  urychlí 
se celkové zpracování výsledků

I letos se můžete těšit na zdaři-
lé výstupy z našich akcí ve formě 
fotografií a videí od naší nadějné 
střelkyně Kateřina Fickové

Sezonu otevře, jak je již tradicí, 
15.4.2023 – DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ věnovaný zájemcům o  lo-
veckou kulovou střelbu. Loňských 
50 účastníků svědčí o tom, že tato 
střelba oslovuje neustále více ši-
rokou mysliveckou veřejnost a  je 
potěšitelné, že je mezi nimi stá-
le velký počet členů ČMMJ, kteří 
se následně buď zapojí do řad 
střelců, pořadatelů a  případně 
rozhodčích. Tato akce bude opět 
pro účastníky včetně občerstvení 
bezplatná a bude se konat pod pa-
tronací firmy Thermfox tradičně na 
střelnici ve Světnově a  ČALKS ji 
opět pořádá společně s OMS Žďár 
nad Sázavou.

Závodní sezona začne letos 
netradičně na Slovensku. Bude to 
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ SLO-
VENSKA V  LKS. Velice se o  to 
zasloužili kamarádi ze Slovenska, 
kteří pravidelně na naše závody 
jezdí. Mělo by jít o  akci s  velkou 
podporou partnerů. Za všechny 
vzpomeňme dva generální Hik-
micro a IBO. Takže střelce nejen 
od nás, ze Slovenska, ale i  okol-
ních zemí uvítá 29. dubna 2023 
krásná přírodní kulová střelnice 
nedaleko Čachtic. 

Druhým v pořadí a prvním závo-
dem v LKS na našem území bude 
jedna v  vrcholných akci ČMMJ, 
CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ 
v LOVECKÉ KULOVÉ STŘELBĚ 
(LKS) v  neděli 28. května 2023 
a  již tradičně ve Světnově. I  letos 
střelecká komise ČMMJ pověřila 
OMS ve Žďáru nad Sázavou orga-
nizováním tří významných závodů. 
Jedním z nich je již zmiňovaný CP 
ČMMJ v KLS. 

Dalším je CELOSTÁTNÍ PŘE-
BOR ČMMJ v  LOVECKÉM 
ČTYŘBOJI KULOVNICÍ (L4K), 
který se koná v sobotu 27.května 
2023, den před CP v LKS, a oba 

Bude letošní sezóna závodů Lovecké kulové střelby 
také tak úspěšná jako ta v roce minulém?

závody na sebe budou opět nava-
zovat. Takže to bude víkend kulové 
střelby ve Světnově.

Nebude to však jen jeden ví-
kend věnovaný kulové střelbě ve 
Světnově. V  sobotu 24. června 
2023 se koná další ze závodů 
v LKS a to CZ MATCH pod hlavič-
kou České zbrojovky. 

V  neděli 25. června 2023 na 
tento závod naváže poslední z vr-
cholných akcí ČMMJ pořádaných 
ve Světnově, a  to druhým kolem 
Pohár ČMMJ Běžící kňour. Kro-
mě hlavního závodu, kterým je 10 
výstřelů na terč běžícího kňoura 
ve vzdálenosti 50 metrů, bude den 
zpestřen deseti dvojstřely z  bro-
kovnice na plechového zajíce na 
průseku.

V  červnu se přesunou závody 
v LKS do Plně. Zde 15. července 
2023 proběhne MISTROVSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY V  LO-
VECKÉ KULOVÉ STŘELBĚ – 
THERMFOX MATCH. 

Tamtéž pak celá série již tra-
dičně vyvrcholí 26. srpna 2023 
posledním pátým a  předpokládá-
me, že opět i nejlépe dotovaným, 
závodem SELLIER & BELLOT 
MATCH. Kromě hlavního patrona 
závodu Sellier & Bellot se bude 
jistě podílet hodnotnými cenami 
mimo jiné i Česká zbrojovka.

Předpokládáme, že na kaž-
dém závodě uvítáme i  zahraniční 
střelce a  postupně se nám snad 
podaří získat pořadatele a střelni-
ce v okolních státech a nádherná 
lovecká kulová střelba - se stane 
střelbou mezinárodní. První krok 
k tomu uděláme letos závodem na 
Slovensku. 

Nezbývá nám nic jiného než vě-
řit, že nás neomezí žádná opatře-
ní týkající se případného dění ve 
světě. Sledujte tedy FCB stránky 
a  nové webové stránky ČALKS: 
https://loveckakulovastrelba.cz/. 
Zde se dozvíte všechny aktuál-
ní informace jak o  závodech, tak 
o přihlášení.

Za všechny organizátory, partnery 
a střelce 
srdečně zve na všechny akce 

Antonín ČECH


