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Slovo předsedy 

Jaký byl rok 2019?  

Jako každý rok musím poděkovat všem lidem, kteří nás podporovali nebo jakkoliv pomáhali s 

pořádáním závodů a s obrovskou spoustou dalších věcí, které se kolem toho točí a nejsou tolik 

vidět. Velmi si jejich pomoci vážím, protože bez ní by všechno to dění ve vzduchovkářském 

světě prostě nemohlo pokračovat. 

Společný kalendář, kde v předstihu plánujeme a koordinujeme jednotlivé akce, se stal 

standardně používanou pomůckou a díky tomu nedochází tak často k termínovým kolizím. Do 

kalendáře mají přímý přístup kontaktní osoby z jednotlivých klubů, mají okamžitý přehled o 

akcích jiných klubů a mohou tak postupovat v součinnosti s ostatními. 

Jednotlivé kluby sdružené pod záštitou spolku CAFTA mají vytvořeny prezentace na 

http://www.fieldtarget.cz/kluby-cafta.html a na https://www.cafta.cz/index.php/registrovane-

kluby. Zájemci o střelbu ze vzduchových zbraní tam mohou snadno nalézt základní informace 

o každém klubu a zároveň s ním navázat kontakt prostřednictvím kontaktní osoby. 

Byla rozšířena sekce http://www.fieldtarget.cz/cs/zaciname-s-hft.html pro nováčky, kde 

mohou zájemci o střelbu ze vzduchovek najít základní informace o tomto sportu. 

Na webu fieldtarget.cz pro vás bylo v roce 2019 zveřejněno 38 článků od 4 autorů. 

 

Závody 

Sezóna 2019 byla na akce velmi bohatá. Závody se konaly po celé republice prakticky 

nepřetržitě a mnohdy se jich konalo i více najednou. 

Rok 2019 už tradičně začal zimním pohárem. Ten si mezi sebe rozdělily kluby Česká sklopka 

a Krušnohorští ostrostřelci. Ve společné kategorii Open soutěžili střelci v 5 závodech. 

Vítězem se stal Jakub Vicher před Petrem Kouřimským a Jiřím Žlabem. 

Hlavní střeleckou událostí roku se stalo Mistrovství světa v polských Kaletách ve dnech 22.-

23.6.2019. Byla to velmi dobře zorganizovaná akce, pravé vyvrcholení celého roku, kterého 

se zúčastnila velká skupina střelců z České republiky a rozhodně se výsledkově neztratili. 

Individuálně jsme si odvezli několik medailí a v konkurenci 10 národních reprezentací jsme 

obsadili druhé místo, když nám na zlato chyběly pouhé 3 body. 

V Juniorech se nám zásluhou Marie Kvapilové a Dominika Šimíčka podařilo získat stříbro a 

bronz. V Ladies skončila Marta Růžičková na druhém místě. Mezi Veterány pronikl Aleš 

Mikulecký na bronzový stupeň. A v soutěži národů skončil český team ve složení Dušan 

Mandát, Jakub Vicher, Vladimír Kvapil, Martin Krupka, Marta Růžičková a Michal Indruch 

http://www.fieldtarget.cz/kluby-cafta.html
http://www.fieldtarget.cz/cs/zaciname-s-hft.html
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na stříbrné pozici pouhé 3 body za vítězným Polskem. V nejsilněji obsazené kategorii Open se 

tři čeští střelci umístili v první desítce. 

Ve dnech 3.-4.8.2019 proběhlo v lužním lese v Tuhani okolo místní hájovny Mistrovství ČR 

v HFT 2019. Akce se konala pod hlavičkou naší asociace Czech Airgun Field Target 

Association (CAFTA), která se snaží podporovat venkovní aktivity spojené se střelbou ze 

vzduchovek na sklopné terče u nás. Celý víkend nás provázelo příjemné počasí s teplotou 

kolem 25°C, bylo většinou slunečno, občas přišly mraky, ale chvíli pršelo jen v noci z pátku 

na sobotu a pár minut na začátku sobotního závodu. V sobotu foukal poměrně čerstvý vítr, v 

neděli panovalo prakticky bezvětří.  

Mistrem ČR pro rok 2019 se stal Jakub Vicher, když v nedělním kole položil všech 30 

sklopek. Novinkou byla vložená soutěž teamů, které se zúčastnilo 7 klubů. 

Pohár Cafta se v roce 2019 opět nekonal, jelikož obecně nebyla vůle jej pořádat, což je dle 

mého názoru škoda. 

Také v tomto roce jsme vyrazili na významné zahraniční akce. V patnácti lidech jsme vyjeli o 

víkendu 4.-5.5.2019 na mistrovství Polska do Mikstatu. 

V kalendáři nechyběl ani Česko-Polský pohár s dvěma závody u nás a dvěma v Polsku, kde 

nás s místními kluby pojí dlouhodobé přátelské vztahy. Polští střelci se často účastní našich 

závodů a naši střelci často vyráží do Polska. Ve výjezdech k našim severním sousedům jsou 

především aktivní střelci z Beskydského klubu. Majitelem putovního poháru ve tvaru obří 

diabolky se stal pro tento rok opět polský závodník Gerard Cebula, těsně před Jakubem 

Vichrem. 

Tradičně jsme se zúčastnili také mistrovství Slovakia Open 2019, kde jsme se výsledkově 

neztratili. 

Tradicí se stává Moravský pohár, který pořádali střelci na Moravě. Soutěžilo se v 10 kolech a 

pohár se skládal ze dvoudenních závodů v Lipové, Petrušově, Skalici, Vojtěchově a 

Bohumíně. Celkem se poháru zúčastnilo 110 střelců. 

Ing. Jakub Vicher, předseda spolku 

 

Kluby 

Motto Klubu CAFTA: 

"Klub CAFTA pořádá závody podle oficiálních pravidel HFT a podle zásad fair-play a 

dodržuje vysoký standard závodů." 

 

Uznaných CAFTA klubů je v současnosti šest (podle abecedy): 

Beskydští vzduchovkáři - působí  na severní Moravě 
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Česká sklopka - působí v oblasti středních Čech 

Hunting AirGun Plzeň (HAG) - působí v západních Čechách 

Krušnohorští ostrostřelci - působí v severních Čechách 

HFT klub NKS (Na Konci Světa) – působí v Karlovarském kraji 

SK Lipová - působí na střední Moravě 

 

 

 

 

Partneři 

Tradičně velké poděkování patří našim partnerům za materiální i finanční pomoc, bez kterých 

bychom některé věci dělali jen s velkými obtížemi. 

 

JSB Match Diabolo    - světoznámý výrobce střeliva do vzduchových zbraní 

Česká Zbrojovka Uherský Brod  - největší česká zbrojovka 

Air Chrony    - dodavatel střeleckých chronometrů 

Počítačová pohotovost  - výroba a správa webů 

Pragochema s.r.o.    - výrobce přípravků pro povrchové úpravy 

Balistas.cz    - prodejce vzduchových zbraní a příslušenství 

Airgunmania.com   - prodejce vybavení a příslušenství pro HFT střelbu 

 


