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Sportovně- 
technická komise



2021

Venkovní část sezóny 2021/2022 je první od března 2020, která bude zahájena bez 
zásadních omezení způsobených pandemií Covid-19. Následuje rekapitulace dopadů na 
soutěžení v ČLS.

Halová sezóna 2019/2020

o   sezóna předčasně ukončena k 12.3.2020

o   zrušen Přebor ČR žáků do 10 let



Venkovní část sezóny 2019/2020

o   zahájena se zpožděním od 11.5.2020 s omezením pohybu osob apod.

o   nastaveny volnější pravidla pro pořádání závodů

o   zrušeny Pohárové závody v terčové lukostřelbě

o   jako náhrada byly zavedeny “Pohárové víkendy”

o   dlouhodobé soutěže byly částečně omezeny

o zrušeno bylo MČR ve 3D lukostřelbě a náhradní termín zrušeného 
halového Přeboru žactva



Halová sezóna 2020/2021

o   nejvíc omezená sezóna ze všech

o   zrušena veškerá MČR a dlouhodobé soutěže

o   zahájena lockdownem

o   závody a tréninky byly možné jen od 3. do 18.12.2020

o  v lednu 2021 byl představen Distanční pohár ČLS – účast 384 lukostřelců  
v šesti kolech



Venkovní část sezóny 2020/2021

o   zahájena pokračujícím lockdownem

o   od 1.4.2021 představeny systémy TARGET a FIELD

o   zrušeny první tři pohárové závody v terčové lukostřelbě

o   nahrazeny byly distanční formou

o   od 31.5.2021 byly spuštěny všechny soutěže bez větších omezení



Halová sezóna 2021/2022

    o  zahájena v řádném termínu, ovšem s omezeními

o  od 22.11.2021 zavedeno kontroverzní omezení sportování neočkovaných

o v lednu 2022 panovaly obavy o možnosti pořádání halových MČR v 
únorových termínech

o rozhodnutí NSS ze začátku února urychlilo uvolnění opatření – od 
10.2.2022 možnost sportování bez větších omezení

o  sezóna proběhla v plné délce od 1.11. do 31.3.



o  Po celé období pandemie se podařilo udržet alespoň omezenou formu 
soutěžení. Kluby a oddíly vycházely STK vstříc a nezaznamenali jsme žádné 
stížnosti na zaváděná opatření.

o  Ke konci roku 2020 bylo v ČLS registrováno 2373 členů, z toho 1428 
licencovaných.

o  Ke konci roku 2021 bylo v ČLS registrováno 2573 členů, z toho 1616 
licencovaných.

o  Ke konci března 2022 bylo v ČLS registrováno 2620 členů, z toho 1676 
licencovaných.

o  V roce 2021 proběhla poprvé oddělená MČR pro jednotlivé divize v 
terčové lukostřelbě.



2022

o Na podzimním VS ČLS 2021 byla představena a schválena nová soutěž 
„Pohár olympijských nadějí“. Finálové kolo je plánováno do Plzně.

o  Snížení počtu Pohárových závodů v terčové lukostřelbě

o  Změny pravidel WA, především zkrácení časového limitu na jeden šíp. V 
dobré víře jsme reagovali už při podzimním VS ČLS. Po dvou odkladech je změna 
zavedena na přechodné období do 1.3.2023 pouze pro závody typu World Cup 
apod.

o  Zařazení para lukostřelby pod ČLS – doplněn Žebříček a Pohár ČLS



Trenérsko- 
metodická komise



2021
Seznam trenérů

● V lednu proběhla finální revize seznamu trenérů spolu s dohledáváním 
platných certifikátů

● Po revizi následovala transformace seznamu trenérů z excelovského 
formátu do systému Stengl. Transformace zahrnovala ruční zadání 423 
trenérů a informací o nich. Zároveň proběhlo nahrání 656 dokumentů 
(certifikátů) k jednotlivým trenérům.

● odpracováno cca. 100 hodin



2021
Rozvoj ČLS

● Na jaře se předseda TMK intenzivně věnoval koncepci rozvoje ČLS. Po 
mnoha jednáních byl zpracován dokument o rozsahu 29 stran. Prezentovaná 
verze nese vnitřní označení 5.2, finální verzi předcházelo 17 pracovních 
verzí, které z drtivé většiny zpracovával předseda TMK. Největší dík za 
kvalitní spolupráci patří Haně Majarové.

● Prezentace finální verze koncepce čl. základně ČLS proběhla 10. 3. 2021
● odpracováno cca. 150 hodin  
● Koncepce obsahovala mnoho směrů, které bylo v plánu podrobněji rozvíjet. 

O tuto práci nebylo TMK požádáno. Předseda TMK ze své vlastní iniciativy 
zpracoval základní myšlenky revize soutěží ČLS a střílených sestav. K 
návrhům se P ČLS nijak nevyjádřilo.



2021
Systém vzdělávání trenérů - seminář

● Proběhl ve dnech 13. a 14. 11. 2021 jako společný seminář se seminářem 
rozhodčích. Počet účastníků - 33.

● Zpětná vazba na seminář byla velmi pozitivní, odpověď, zda ponechat 
seminář sloučený pro trenéry a rozhodčí byla od účastníků nejednoznačná.

● Odpracováno cca. 20 hodin



2021
Systém vzdělávání trenérů - III. třída

● Dle dlouhodobé koncepce měl být na jaře 2021 dokončen kurz trenérů III. 
třídy. Tohoto cíle se nepodařilo dosáhnout díky kombinaci časového vytížení 
předsedy TMK, časového vytížení lektorů zásadních pro průběh kurzu, 
protiepidemických opatření a logistických nedostatků.

● Dokončit kurz se nepodařilo v průběhu celého roku 2021.
● Předseda TMK bere tuto skutečnost za silné selhání, za které byla 

účastníkům kurzu rozeslána omluva.



2021
Systém vzdělávání trenérů - II. třída

● Dle dlouhodobé koncepce měl být na podzim 2021 zahájen kurz trenérů III. 
třídy. Vzhledem k nedokončenému kurzu trenérů III. třídy a aktuálním 
protiepidemickým opatřením bylo rozhodnuto o posunutí kurzu o jeden rok.



2021
Finanční zajištění

● Finanční podpora pro účastníky semináře trenérů byla snížena na 0,- Kč.

● Finanční odměny za celoroční činnost pro členy komise TMK byly sníženy z 
celkového objemu 30.000,- Kč v roce 2020 na 0,- Kč v roce 2021.



Ukončení činnosti předsedy TMK

● Vzhledem k časovému vytížení, které znamenalo neplnění svěřených 
povinností, a dlouhodobě špatnému zdravotnímu stavu oznámil předseda 
TMK v prosinci 2021 předsedovi ČLS ochotu ukončit svoji činnost pro ČLS v 
následujících měsících v momentě, kdy bude nalezen vhodný nástupce.

● To znamenalo rezignaci Jana Šípka na funkci předsedy TMK ke dni 3. 1. 2022 
a rezignaci na volenou funkci člena P ČLS ke dni 5. 1. 2022.

● Kurz trenérů III. třídy byl dokončen na jaře 2022 bez jediné konzultace s 
bývalým předsedou TMK.



Bývalý předseda TMK Jan Šípek by tímto 
chtěl popřát budoucím předsedům i členům 
TMK mnoho skvělých nápadů, energie a 
pozitivní nálady do jejich náročné práce.



2022
Hlavní cíle pro tento rok:

● Stabilizace TMK, obnovení fce, navázání na předchozí práci H.Šípka
● Dokončení školení trenérů III. třídy
● Zahájení kurzu trenérů II. třídy na podzim
● Semináře 
● Aktualizace řádů a směrnic



Dlouhodobé cíle
● Vytvoření skupiny aktivních trenérů a virt. prostoru pro sdílení zdrojů, 

podkladů, zkušeností.
● Aktualizace kontaktních údajů - rozesílání informací určených pro trenéry na 

přímo, ne přes oddíly.
● Vytvoření trenérského manuálu - zjednodušení a sjednocení pojmů, jasné 

návody…



Komise 
reprezentace



2021

● 12 reprezentačních výjezdů ve všech kategoriích a divizích
● Olympijské hry Tokio, Paralympijské hry Tokio
● soustředění v terčové, terénní i 3D lukostřelbě

❖ 15 členů RD terčová
❖ 12 členů RD terčová dorost
❖ 11 členů RD terénní a 3D lukostřelba
❖ 11 členů RD para



2021

Olympijské hry Tokio

Marie Horáčková - 33.místo

Paralympijské hry Tokio

David Drahonínský - 1.místo

Šárka Musilová - 2.místo 

Mix tým W1 - 2.místo



2021

MS dorostu terčová lukostřelba

Richard Krejčí - 7.místo

družstvo kadetů - 6.místo

ME dospělých terčová lukostřelba

družstvo žen - 7.místo



2021

ME dospělých a dorostu terénní lukostřelba 

František Heřmánek - 1.místo

11. místo a kvalifikační místa pro SH 2022 Jindřiška Vaněčková, Tadeáš 
Kalvas



2022

● 12 reprezentačních výjezdů ve všech kategoriích a divizích
● Světové hry  Birmingham USA
● Letní světové univerzitní hry Chengdu Čína

❖ 15 členů RD terčová
❖ 17 členů RD terčová dorost
❖ 27 členů RD terénní a 3D lukostřelba
❖ 11 členů RD para



2022

MS para v terčové lukostřelbě Dubaj

David Drahonínský - 3.místo

dvojce W1 D.Drahonínský, K.Davídek - 3.místo

mix tým W1 D.Drahonínský, T.Brandtlová - 3.místo



2022

Cíl pro sezónu 2022

➢ rozdělení administrativy v rámci komise reprezentace
➢ spolupráce s komisí para lukostřelby na zajištění přípravy para 

týmu
➢ revize a aktualizace dokumentů souvisejících s reprezentací
➢ úspěšná reprezentace na mezinárodních výjezdech
➢ kvalifikace na Evropské hry 2023 - terčová lukostřelba
➢ započatá příprava týmu žen a mužů RL na kvalifikační závody pro 

OH 2024



Komise 
mládeže



2021

Komise mládeže - předseda komise a členové komise (regionální vedoucí SCM)

● 2 regionální soustředění a 1 hromadné podzimní soustředění SCM v SC Nymburk
● 3 soustředění SCM “A” v SC Nymburk

❖ 46  členů SCM rozdělených do SCM “A” a 3 regionálních SCM
❖ vedoucí regionů:

Magda Robová - SCM Morava

Martina Macková - SCM střední Čechy

Jan Šípek -  SCM západní Čechy



2021



2022

● 4 regionální soustředění - 2x Morava, 2x Čechy
● 3 soustředění SCM “A” v SC Nymburk, přípravný kemp v rámci WRT 

Veronica´s cup

❖ 40  členů SCM rozdělených do SCM “A” a 3 regionálních SCM
❖ vedoucí regionů:

Magda Robová - SCM Morava

Zuzana Mullerová - SCM střední Čechy, SCM západní Čechy

           První soustředění v druhém dubnovém víkendu pro regiony a SCM “A”. 



2022

Cíl pro sezónu 2022

➢ zorganizovat všechna soustředění dle plánu akcí SCM 2022
➢ vytvořit plán pro nadcházející sezónu se standardizovanými 

termíny a programem všech akcí
➢ ve spolupráci s TMK sbírat náměty a požadavky pro vzdělávání 

trenérů mládeže
➢ započít přípravu metodických materiálů pro trenéry mládeže



Komise 
rozhodčích



2021

první online školení s následnou praktickou částí

77 přihlášených účastníků

30 nových rozhodčích a 14 zvýšilo třídu

společný seminář pro rozhodčí a trenéry s účastí 33 trenérů a rozhodčích

překlady 6 ti nových Bylaw / vyhlášek

účast českých rozhodčích na 6 mezinárodních závodech



2022

seminář pro stávající rozhodčí naplánovaný na 12-13. listopad, Praha

pokračování v překladech interpretací, bylaw a pravidel

účast na mezinárodních závodech a konferencích WA a WAE



Komise para 
lukostřelby



2021

Rok 2021 ve znamení historické proměny struktury Českého 
paralympijského výboru a českého paralympismu; nově ČLS jedním z 
členů ČPV podobně jako u ČOV

ČLS získal i personální zastoupení ve vedoucích funkcích ČPV (R.Suda 
1.místopředsedou ČPV, D.Šnajdr členem KRK ČPV)

NSA na základě zpracované koncepce ČLS přidělila tzv. gestorství 
para-lukostřelby ČLS 

Založení Para-komise ČLS v listopadu 2021



2021

Medaile na LPH 2021 v Tokiu

David Drahonínský, MW1, 1.místo

Šárka Musilová, WW1, 2.místo

Mix team (Drahonínský - Musilová), 2.místo

V anketě Nejlepší handicapovaný sportovec ČR 2021

1. David Drahonínský

4.      Šárka Musilová 

V anketě kolektiv roku NHS ČR mix team Drahonínský - Musilová na 2.místě

  



2022

MS v para-lukostřelbě 2022, Dubaj, UAE

3.místo Drahonínský, MW1

3.místo Drahonínský - Davídek, W1 double teams

3.místo Drahonínský - Brandtlová, W1 mix teams

Další reprezentační start na World Ranking turnaji a EP 2.-10.7. 2022 
v Novém Městě nad Metují a na ME v Římě 1.-7.7. 2022  



2022

11 reprezentantů v para lukostřelbě

V současnosti celkem asi 24 para lukostřelců v pěti klubech  

Pro snadnější nábor nových para lukostřelců ČLS zavádí na 
ČP a MČR v hale i venku začátečnickou kategorii na 10 resp. 
30m.



Komise 3D 
lukostřelby



2021
● proběhl seriál pohárových závodů ve 3D celkem 8 kol (účast 30-87 závodníků/kolo)
● proběhlo 7. Mistrovství ČR ve 3D lukostřelbě v Kostelci u Zlína za účasti 73 střelců
● běží dlouhodobá soutěž pohár ČLS a žebříček ČLS ve 3D (61 střelců pohár/112 

žebříček)
● za podpory sponzora byly vyrobeny medaile s jednotným vzhledem pro závody na 

celou sezónu, klub doplácí 50% ceny medaile
● pro rok 2021 byly díky sponzorovi vyrobeny odznaky pro nejlepší střelce roku v poháru 

ČLS



2021
● vstup 5-ti lukostřeleckých klubů se zaměřením na 3D do ČLS
● proškolili se další rozhodčí na 3D závody
● propagace 3D lukostřelby pomocí Facebooku a Instagramu
● ČLS podpořilo 3D soutěže formou zajištění rozhodčích v režii ČLS
● podařilo se rozběhnout vyhodnocování 3D závodů online v 

rcherz. S tím souviselo zaškolení pořádajících klubů v systému 
rcherz.



2021
REPREZENTACE

● 27 střelců splnilo limity na sezónu 2021/22 České lukostřelecké reprezentace 3D
● proběhlo soustředění 3D reprezentace v Lipnici nad Sázavou
● výjezd reprezentace na ME ve 3D lukostřelbě Maribor Slovinsko 2021 

11.místo - Radka Navrátilová - instinktivní luk
15. místo - Petr Madurkay - instinktivní luk
15.místo - Jarmila Korabečná - instinktivní luk
19.místo - Jan Koutný - instiktivní luk
19.místo - Tomáš Ehl - BB
25. místo - Petr Nižnanský BB
26. místo - Milan Hladil BB
26. místo - Monika Nymburská BB
30.misto - Pavel Repák Longbow



2022

● sestavil se kalendář pohárových závodů, prozatím 8 kol
● nadále pomáháme nově vstupujícím a stávajícím klubům ČLS na jejich organizační 

soběstačnosti při pořádání soutěží. Především s rcherz.
● stanovení nových limitů pro reprezentaci 3D lukostřelby
● za pomoci komise reprezentace zorganizovat soustředění reprezentace 3D 

lukostřelby
● výjezd reprezentace na MS Terni Itálie
● MČR – zvážit uspořádání jako dvoudenní akci. Dle vývoje návštěvnosti 

kvalifikačních závodů v průběhu sezóny.
● medaile – dále pokračovat v distribuci originálních medailí na pohárových 

závodech, co zbyly z předchozího roku. Pokud budou scházet, pokusit se sehnat 
nového sponzora a vyrobit nové.



2022
● v případě pokud nedojde k vyhodnocení poháru ČLS 3D lukostřelby na galavečeru ČLS, 

znovu zprocesovat na MČR. Na závodě se sejdou všichni ocenění a dojde k důstojnému 
předání a posílí dobrého vnímání Poháru ČLS a svazu obecně. Zasílání poštou je méně 
atraktivní.

● snažit se o předání dekretu do 3D reprezentace na galavečeru ČLS
● anketa lukostřelec roku - zařadit do nominačních kritérií pro zařazení do hlasování i 3D 

lukostřelbu. Myšleno ne jako speciální kategorie, ale teď tam není možno zařadit 3D 
úspěšné střelce vůbec.

● zahájit potřebné kroky pro podporu talentované mládeže 3D lukostřelby (popř. terénní 
lukostřelby) pomocí založení Sportovního centra mládeže ČLS - 3D lukostřelba.

● na web ČLS umístit prezentaci 3D parkurů a dát tak možnost členům ČLS tréninku v 
terénu

● znovu podpořit 3D soutěže formou zajištění rozhodčích v režii ČLS - velice dobře 
vnímáno



Komise 
lukostřeleckého 

biatlonu



2021 Vývoj biatlonu od r. 2017

Rok Počet registr. 
závodníků

Počet neregistr. 
závodníků

Celkem Počet CZ závodů Počet zahr. 
závodů

Celkem

2017 2 0 2 0 3 3

2018 5 0 5 0 5 5

2019 15 3 18 2 8 10

2020 27 2 29 6 0 6

2021 37 1 38 6 2 8

2022 ? ? ? 5-6 8+1 13-15



Nejdůležitější závody sezóny 2021

Mezinárodní mistrovství Německa, 14. – 15.8.2021, Berlín 

Individuální závody na 4x1000M

Kategorie žákyň do 14 let:

- Markéta Andrlová - 1. místo,

- Anna Nekolová (11.let) - 5. místo

 Kategorie žen:

- Klára Stýblová - 2. místo,

- Jana Holásková - 3. místo,

- Kristýna Řezáčová - 5. místo,

- Karolína Řezáčová - 6. místo.

 Kategorie mužů:

- Libor Sekmiler - 5.místo

Kategorie mužů 50+:

- Jaroslav Kratochvíl - 3. místo.



Týmové štafetové závody:

Kategorie dospělých:

 - 2. místo - Czech team A (Karolína Řezáčová, Jana Holásková, Klára Stýblová)

 - 7. místo - Czech team B (Kristýna Řezáčová, Libor Sekmiler, Jaroslav Kratochvíl)

Kategorie žáků:

- 3. místo - mixed CZ/GER team (Anna Nekolová, Markéta Andrlová, Elisa Marie Schröder)

Nejdůležitější závody sezóny 2021

Mezinárodní mistrovství Německa, 14. – 15.8.2021, Berlín



Nejdůležitější závody sezóny 2021

Evropský pohár v lukostřeleckém biatlonu, 8.-10.10.2021, Nové Město n. Metují 

Individuální závod na 4x1000M:

Kategorie žen:

1. místo - Karolína Řezáčová,

2. místo - Klára Stýblová,

 

Kategorie juniorek:

3. místo - Kristýna Řezáčová

Sprint na 3x400M:

Kategorie žen:

2. místo - Karolína Řezáčová,

3. místo - Jana Holásková

 

Kategorie juniorek:

3. místo - Markéta Andrlová



Mix štafety:

3. místo - Karolína Řezáčová, Libor Sekmiler

 

Týmové štafety-ženy:

1. místo CZ - Karolína Řezáčová, Jana Holásková, Klárka Stýblová,

2. místo CZ - Markéta Andrlová, Anna Nekolová, Kristýna Řezáčová,

 

Týmové štafety-muži:

3. místo CZ - Libor Sekmiler, Oldřich Vodička, Jaroslav Kratochvíl

Celkové bodované pořadí v 
Evropském poháru - ženy:

1. místo Karolína Řezáčová,

3. místo Klára Stýbová







2022
- Společně s DBSV budeme od r. 2022 pořádat Německo-český pohár v lukostřeleckém biatlonu. Dojde v základu ke 
spojení již existujícího německého poháru (5 závodů) a 2 českých závodů se vzájemným uznáváním výsledků 
závodů, finále poháru a mezinárodní účastí na těchto závodech.

- Zúčastníme se Mistrovství Německa a Evropského poháru v biatlonu a uvažujeme o účasti na závodech v 
Holandsku a ve Francii.

- Pro možnou podporu naší disciplíny na Slovensku jsme Slovenskému lukostřeleckému svazu předali En-Cz překlad 
WA pravidel biatlonu a informace o českých pravidlech.

- Komunikujeme s několika slovenskými kluby o „exportu“ biatlonu na Slovensko a pomoci při pořádání závodů u 
nich.

- Jeden z týmu závodníků absolvoval kurz trenéra biatlonu 3.tř. u Českého biatlonového svazu, včetně přezkoušení 
pro získání trenérské licence.

- Pro Evropský pohár v Novém Městě nad Metují v říjnu 2022 vytvoříme silnější repre tým; v současnosti máme 
slaběji obsazenou kategorii mužů a nemáme nikoho v kategorii juniorů.



Kvalitativní posun v závodech:

-          funguje jednotná image českého týmu díky jednotným dresům,

-          zakoupení nosných biatlonových popruhů na luky; popruhy významně pomohly k výkonu 
při běžecké části závodů,

-          zakoupení plastových díly na výrobu sklopných biatlonových terčů; do začátku sezóny 
budou vyrobeny terče tak, aby bylo  možné je  používat,

-          rádi bychom zakoupili další části jednotného repre oblečení (bundy + převlékací zipové 
kalhoty) na reprezentační výjezdy.



Komise pro rozvoj 
kladkových luků



2021

Po trochu zhutnělé sezóně ovlivněné Covidem se podařilo odstřílet všechna 
kola ligové soutěže, byť ze 7 přihlášených týmů soutěž dokončilo jen 5.

1. místo I.KLK “A”
2. místo TJ ZP Nola Teplice
3. místo I.KLK “B”
4. místo Lukostřelba Klecany
5. místo SK Start Praha

Vrcholem bylo 3 kolo ligy kombinované s MČR kladkových luků, kde se 
zúčastnilo 35 střelců v kategorii kladkový luk.



2022

V halové sezóně byla vytvořena dvoustupňová soutěž a to přebor a 
liga kladkových luků a do každé se přihlásilo 5 družstev.

Pro terčovou sezonu je připraveno rozšíření ligové soutěže na více 
družstev.

Sledujeme tím zkvalitnění závodů a díky tomu se snad podaří pro 
další sezónu vytvořit dvoustupňovou soutěž stejně jako v hale.



Komise pro rozvoj 
holých luků



2021
Komise pro rozvoj holých luků splnila svůj účel.

Lukostřelci divize holých luků, instinktivních i dlouhých luků soutěží ve všech disciplínách 
pořádaných svazem. Terčové, terénní, 3D a halové lukostřelba je viditelný nárůst jednotlivců v 
různých kategoriích.

Podařilo se prosadit i odmítanou terčovou sestavu na 50 m do terče 122 cm. V soutěži jednotlivců 
Žebříček ČLS soutěžilo 45 mužů a 19 žen.

3. Mistrovství republiky bylo pořádáno v po covidovém období. Účast byla velká, soutěžilo 85 
lukostřelců z 18 klubů/oddílů. Bylo uděleno 12 titulů Mistr republiky a na tomto závodě bylo 
překonáno 8 Českých rekordů.

Dlouhodobé soutěži v covidovém období se v distančním halovém poháru v různých třídách, 
zúčastnilo 112 lukostřelců.

Do dlouhodobé soutěže družstev v terčové lukostřelbě se přihlásilo do čtyř soutěží 24 družstev.



2022

Doporučení předsedkyně Komise pro rozvoj holých luků je ukončit činnost 
komise.

Zřídit Komisi pro terénní lukostřelbu.

Najít nové členy komise.

Podpořit pořádání terénních závodů ze strany ČLS pro následující sezony.

Rozvinout soutěž Terénní ligy. Připravit plán pro soutěže družstev dorostu a 
žáků. Navázat na spolupráci s evropskými svazy při pořádání 
mezinárodních soutěžích klubových družstev a jednotlivců.



Komise 
mediální

















Olympijské parky - Praha & Brno



Komise 
legislativní



2021
Legislativní komise ČLS předkládá tradičně každému VS ČLS zprávu o své činnosti od minulého VS ČLS se stručným výhledem na další 
období. Stejně tak tomu je i v případě VS ČLS svolaného na 2. dubna 2022. Zpráva je součástí podkladových materiálů.

V roce 2021 věnovala LK ČLS svou pozornost především úpravě Stanov ČLS v oblasti podoby členství ČLS. Byly zpracovány zásady této úpravy 
a předloženy k informaci podzimnímu VS ČLS. Následně byly úpravy postupně vypracovány. Diskuse byla zejména kolem podoby počtu hlasů 
jednotlivých členských klubů. Převážil názor, že je lépe využít model různého počtu hlasů podle WA oproti principu “jeden člen-jeden hlas”. 

Dalším důležitou součástí činnosti byl výklad a aplikace “velké” novely zákona o zbraních a střelivu z 30.ledna 2021 v oblasti mechanických 
zbraní do sportovní činnosti v rámci ČLS. Tomuto tématu je věnována vzhledem k její důležitosti a citlivosti trvalá pozornost.

LK ČLS připravila mimo jiné “Zásady jednání PČLS”, které PČLS schválilo jako směrnici S15 a návrh na zrušení “Organizačního řádu” a 
“Půjčovního řádu videotechniky”.

LK ČLS pokračovala v postupné revizi  legislativy ČLS

  



2022
Legislativní komise ČLS předložila na počátku roku PČLS svůj návrh na úpravu Stanov ČLS. Po opakované konzultaci a diskusi 
v PČLS byl návrh dopracován a přijat. Je předložen k rozhodnutí dnešnímu VS ČLS. LK ČLS konstatuje, že podle informací z 
jednání PČLS dne 1.4.2022 nedošly PČLS , sekretariátu ČLS ani samotné LK ČLS žádné připomínky. 

Rovněž je předložen návrh na zrušení Organizačního řádu (Ř04) a Půjčovního řádu videotechniky (Ř02).  

LK ČLS se v případě přijetí změn ve Stanovách ČLS bude věnovat jejich promítnutí do ostatní legislativy ČLS i formální 
komunikace ČLS navenek. Stejně tak i dalším úpravám legislativy.

LK ČLS bude nadále sledovat vývoj legislativních prací na novém zákonu o zbraních a střelivu. Zatím konstatuje hluboký 
parlamentní i politický klid, ale vývoj je obtížně předvídatelný.

LK ČLS je připravena i s ohledem na nadcházející MS v paralukostřelbě v Plzni 2023 na svůj podíl na formalizaci užšího 
propojení paralukostřelby a lukostřelby s cílem vytvořit v rámci ČLS modelový komplexní celek “sportovní lukostřelba” a v 
jeho rámci jednotný pojem “sportovní lukostřelec”.  

LK ČLS je podobně připravena pomoci řešit otázky  které vzniknou v souvislosti s novou mezinárodně politickou situací, která 
se bolestně dotýká sportu, sportovní diplomacie a sportovního zápolení.


