Pro nové členy:
KLL, ČSLL, CBA, ČMMJ … jak se v tom všem vyznat?
České sdružení lovecké lukostřelby (ČSLL) vzniklo v roce 2012 za účelem
sdružování stejně zapálených příznivců tohoto prastarého loveckého odvětví. Brzy se
stalo členem European Bowhuntig Federation (EBF). Tato evropská organizace
registruje a sdružuje asociace jednotlivých evropských států, což se po splnění
přísných kritérií podařilo i nám. ČSLL je tedy partnerem evropských i světových
bowhunterských organizací, mimo Českou republiku proto vystupuje pod anglickým
názvem Czech Bowhunting Association (CBA).
Co přináší členství v ČSLL/CBA
 ČSLL/CBA jako člen EBF umožňuje realizovat výukový program IBEP nutný
pro získání licence lovu lukem. Tato licence je povinná pro lov lukem ve
většině zemí. Díky tomu může okamžitě po získání licence IBEP lovit v
zemích, kde je takový lov povolen.
Vznik Klubu lovecké lukostřelby (KLL) byl Sborem zástupců Českomoravské
myslivecké jednoty (ČMMJ) odhlasován v červnu 2017. Důvodem je logické
směřování činnosti českých bowhunterů – v podmínkách a historické tradici střední
Evropy jsme myslivci, jejichž zbraní je kromě kulovnice a brokovnice také luk.
Dnes to u nás sice ze zákona ještě možné není, ale naší velkou snahou od počátku
činnosti je legalizace lovu lukem v České republice. V tom je nám ČMMJ silným
partnerem.
Co nám přináší členství v KLL ČMMJ
 Pro budoucí možnost lovu lukem u nás je nutné splnit zákonné podmínky ČR
pro výkon práva myslivosti, tedy složení zkoušek z myslivosti a získání
loveckého lístku, což je právě v gesci ČMMJ. Pro lov lukem není nutný zbrojní
průkaz.
Tato na první pohled složitá organizační struktura má svůj dobrý důvod – ČSLL/CBA
nelze díky vzniku KLL ČMMJ jen tak zrušit, protože právě ona je dlouhodobě
prověřeným partnerem a garantem pro všechny evropské a světové bowhunterské
asociace.
Pokud vyplníte přihlášku do Klubu lovecké lukostřelby ČMMJ, stáváte se po
zaplacení členských příspěvků automaticky také členy Českého sdružení lovecké
lukostřelby/Czech Bowhunting Association (ČSLL/CBA).
 Myslivci (členové ČMMJ) tedy pouze vyplní přihlášku do Klubu lovecké
lukostřelby ČMMJ. Po zaplacení členských příspěvků se automaticky stanou i
členy ČSLL. Po získání licence IBEP tak mohou okamžitě lovit lukem na

Slovensku, ve Francii, Itálii, Maďarsku, Slovinsku, Finsku, Dánsku, Španělsku
a mnoha dalších zemích.
 „Nemyslivci“ se musí stát nejprve členy ČMMJ. V rámci této myslivecké
jednoty pak vyplní přihlášku do Klubu lovecké lukostřelby ČMMJ a po
zaplacení členských příspěvků se automaticky stanou i členy ČSLL. V tu chvíli
ještě nemusí mít složeny myslivecké zkoušky, je ale vhodné co nejdříve s
mysliveckým kurzem začít. Pokud budete chtít lovit lukem v ČR, až u nás
bude tento způsob lovu legální, myslivecké zkoušky budou (společně s licencí
IBEP) jednou z podmínek.
Placení členských příspěvků (ročně)
1. členské příspěvky KLL ve výši 100 Kč
2. členské příspěvky ČMMJ ve výši 1 000 Kč
3. členské příspěvky ČSLL/CBA ve výši 100 Kč
(podrobnosti v diagramech výše)

