
29. Mistrovství světa MLAIC, Pforzheim, Německo, 14.-21.8.2022 

 
Letos se konalo odložené výroční Mistrovství světa MLAIC, které bylo oslavou 

padesáti let této nejvyšší mezinárodní organizace sdružující předovkáře z celého 
světa. Proto byl o tento vrcholný podnik mimořádný zájem a zúčastnilo se jej z 22 

národních týmů celkem 342 sportovců. 
 

Střelnice ve Pforzheimu je výjimečná svojí historickou atmosférou, ale i 

moderní technikou. Jen zde se totiž předovky střílí na elektronické terče a výsledky 
jsou okamžitě promítnuty nejen střelci na stanovišti, ale i online divákům. Tento 

moderní prvek vytváří na střelce silný tlak. 
Německý Pforzheim má pro české předovkáře zvláštní atmosféru. Právě zde 

se před 24 lety náš tým poprvé představil na mezinárodních šampionátech. Letošní 
tým tvořilo 20 střelců (Dostál Pavel, Forman Josef, Gráf Gustav, Hromada Stanislav, 

Ilek Zdeněk, Kadavý František, Korbel Jiří, Králíček Petr, Malůš Miroslav, Míček Jiří, 

Müller Jaroslav, Panská Lenka, Panský Miloslav, Pomeisl Antonín, Vávra Pavel, Vítek 
Zdeněk, Vítková Anna, Vošoust Jaroslav, Vošoust Zdeněk, Žůrek Martin). V týmu byli 

dva střelci, kteří ve Pforzheimu startovali již v roce 1999 (Kadavý, Korbel), ale i 
několik nováčků, včetně dvou juniorů (Vítková, Žůrek). 

První dva dny byly věnovány tréninkům, a hlavně náročným technickým 
přejímkám zbraní a vybavení. V pondělí podvečer se konalo slavnostní zahájení a 

v úterý se už naplno závodilo. 

 
Čeští účastníci 29.MS MLAIC 2022 



 

Čeští střelci bojovali celkem v  92 individuálních soutěžích, 18 disciplínách a 
13 soutěžích družstev. 

Hned první den nám Jarda Müller připravil nádherné, bronzové překvapení 
v soutěži Kuchenreuter replica (perkusní pistole civilní). Ve středu už Standa 

Hromada zpíval Českou hymnu pro mistra světa v disciplíně Colt (originální perkusní 

revolver). Navíc družstvo Adams (3x Colt: Hromada, Forman, Panský) vybojovalo 
stříbrnou medaili. Týž den vybojoval další bronzovou medaili jednotlivců Forman 

v disciplíně Tanzutsu original (originální doutnáková pistole). Na bronzovou příčku 
se dostalo i družstvo Nagashino (doutnáková mušketa vstoje, ve složení Gráf, 

Kadavý, Malůš). Ve čtvrtek přidal další titul mistra světa Gustav Gráf za vítězství 
v Minie replica (perkusní puška vojenská, 100m vleže). Mezi juniory Martin Žůrek a 

získal ve Vetterli youth (perkusní puška civilní), svoji první bronzovou medaili. 

Poslední soutěžní den byl opět velmi úspěšný, když Josef Forman oslavil dva tituly 
mistra světa v disciplínách Donald Malson original (originální perkusní revolver, 

50m) a Remington original (součet výsledků v disciplínách Colt a Donald Malson). 
Kromě titulů a medailí jsou v soutěžích MLAIC odměňování diplomem i 

účastníci-jednotlivci na čtvrtých až šestých místech. Do České republiky tak přivezli 
diplomy i střelci: Kadavý, Králíček, Malůš, Panský, Vítek a Vítková. 

 

Účast na 29. MS MLAIC v německém Pforzheimu byla nejúspěšnějším 
vystoupením českých předovkářů na mistrovstvích světa nebo Evropy. Děkujeme 

všem za skvělou reprezentaci České republiky. 
 

 

 
Historický přehled mezinárodní účasti a výsledků českých předovkářů 

 
 

 

Forman Josef, 28.8.2022 


