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b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů 
Český lukostřelecký svaz eviduje:       60 členských klubů  
      z toho para sport    4 členské kluby  
 
Celkový počet aktivních sportovců, včetně para lukostřelců: 
Dospělí celkem: 1422 z toho para lukostřelců   60 
Mládež celkem:    951  z toho para lukostřelců      8 
Celkem:  2373 z toho para lukostřelců  68  
 
Počet licencovaných trenérů je: 
trenérů I. třídy        12 
trenérů II. třídy       65 
trenérů III. třídy    140 
instruktorů      87 
Celkem trenérů lukostřelby:  304 
 
Počet licencovaných rozhodčích: 
mezinárodní rozhodčí     1 
mezinárodní rozhodčí mládeže        2 
rozhodčí I. třídy      25 
rozhodčí II. třídy   24 
rozhodčí III. třídy   62 
Celkem rozhodčích lukostřelby: 114 
 
Počet dobrovolníků – dle potřeby 
Počet funkcionářů – komise ČLS   40    
 
c) Systém práce s mládeží a talenty 
Systém práce s mládeží v para lukostřelbě bude nastaven tak, jako je nastaven pro mládež. To znamená 
zařazení mládeže v para lukostřelbě do SpS při jednotlivých TJ/SK, dále možnost zařazení do 
regionálních SCM či centrálního SCM. 
Jedná se o nastavení obdobných sportovních parametrů pro mládež v para lukostřelbě dle jednotlivých 
handicapů s cílem zvyšování účasti v jednotlivých soutěží. Jedná se i o možnost inkluze do jednotlivých 
družstev v dlouhodobých soutěží mládeže. (Jedná se o tří až čtyřkolové soutěže - Přebor žáků a dorostu, 
Liga žáků a dorostu v halové a terčové lukostřelbě) 
 
d) Systém organizace soutěží 
Lukostřelba je svými pravidly „bezbariérový sport“,  kde para lukostřelci soutěží v halové i terčové 
lukostřelbě společně s ostatními lukostřelci, a to jak na úrovni Českého poháru, žebříčku ČLS, tak i na 
MČR v halové a terčové lukostřelbě. 
Navíc mají para lukostřelci ještě svoje soutěže v halové a terčové lukostřelbě. Závody v terčové para 
lukostřelbě se nejenom na národní, ale i mezinárodní úrovni. (Nové město nad Metují, Plzeň) 
Soutěže jsme schopni zajistit pro všechny handicapy uvedené v bodě 1b a níže popsané: 
 

 Cílová skupina sportovců pro koncepci rozvoje para lukostřelby vychází z mezinárodních 
pravidel World Archery, řádného člena IPC (International Paralympic Committee) a gestora pro 
paralympijský sport lukostřelba. 

 Para lukostřelba v programu paralympijských her je provozována sportovci s tělesným 
handicapem dle mezinárodních pravidel s: 

- úbytkem svalové síly ( impaired muscle power) 
- snížením pasivního rozsahu kloubů (Impaired passive range of motion) 
- ztrátou končetin nebo jejich částí (loss of limbs or limb deficiency) 
- zvýšeným svalovým tonem (hypertonicity) 
- ataxií 
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 Para lukostřelba na mezinárodní úrovni, ale zatím bez možnosti účasti na paralympijských 

hrách je provozována sportovci se zrakovým postižením dle mezinárodních pravidel s: 
- poruchou zrakové ostrosti (aquity) 

 
Na tyto kategorie je zaměřen rozvoj v rámci Českého lukostřeleckého svazu. 
 
V rámci para lukostřelby není počítáno se sportovci se sluchovým postižením. Tito sportovci jsou z 
pohledu lukostřelby sportovci bez handicapu a mohou tedy sport provozovat v běžném programu s 
ostatními sportovci bez handicapu. (Např.: v 80. letech byla členkou stání reprezentace sportovkyně 
s tímto postižením a reprezentovala ČR na mezinárodní úrovni).  
 
e) Spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodech 1 b, 1c 
V případě přidělení „gestorství“ do ČLS předpokládáme spolupráci na úrovni zejména mediálního 
prostoru k propagaci para lukostřelby, s cílem informovanosti o možnostech, které dává lukostřelba 
handicapovaným lidem. 
 
f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 
Český paralympijský výbor měl v minulosti s Českým lukostřeleckým svazem smlouvu o spolupráci, 
která zajišťovala přihlašování sportovců na oficiální akce World Archery a World Archery Europe. 
V současné době podává ČLS přihlášku za člena ČPV, mandát udělilo VS ČLS již před dvěma roky. 
Unie zdravotně postižených sportovců je pro nás neznámou organizací, takže žádná spolupráce nikdy 
navázána nebyla. 

3. Vize na období 2021-2023 
a) Spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodech 1 b, 1c 
Spolupráci s výše uvedenými subjekty, a to jak v oblasti vlastního sportu, tak i na bázi mediální 
spolupráce a propagace sportu budeme zajišťovat dle aktuálních potřeb. Cílem je nejen jednotná 
reprezentace para lukostřelby v rámci ČLS, ale i zajištění soutěží pro ostatní lukostřelce v para 
lukostřelbě. Tomuto kroku nic brání, protože všichni para lukostřelci v režimu soutěžních lukostřelců, 
jsou členy ČLS, a to na základě členství jejich mateřských TJ/SK. 
 
b) Organizační struktura sportovního odvětví  
Český lukostřelecký svaz do své organizační struktury začlenil Komisi para lukostřelby viz: 
 Odborné komise ČLS - Český lukostřelecký svaz (czecharchery.cz). V rámci para lukostřelby jsme již 
začali edukaci trenérů v licencovaných kurzech, kde para lukostřelba je součástí vzdělávacího systému 
trenérů ČLS. Tím chceme zajistit větší informovanost ve všech TJ/SK v ČLS a rozšířit tím řady para 
lukostřelců, kteří jsou dnes většinově v oddílech, které vznikly při tělovýchovných jednotách pro 
zdravotně postižené sportovce. 
 
c) Systém organizace soutěží 
ČLS zachovává možnost účasti para lukostřelců na všech oficiálních soutěžích v halové a terčové 
lukostřelbě v rámci soutěží ČLS. Současně má nastaveny parametry pro pořádání samostatných soutěží 
pro para lukostřelce dle jejich handicapu. Též plánujeme sjednocení pravidel pro pořádání soutěží pro 
začínající para lukostřelce a para lukostřelce s kombinací handicapu, která jim neumožňuje střílet 
oficiální soutěže na 70/50 metrů v terčové lukostřelbě a na 18 metrů v halové lukostřelbě. Obdoba 
upravených typů soutěží, která má ČLS například pro žákovské kategorie. 
  
d) Systém organizace reprezentace 
ČLS již sjednocuje státní reprezentaci para lukostřelby, která je koordinována vedoucí Komise 
reprezentace. Státní reprezentace v para lukostřelbě bude mít svého vedoucího reprezentace 
v koordinaci s vedoucí Komise reprezentace při ČLS. 
V kompetenci bude nastavit nominační kritéria pro zařazení sportovců do státní reprezentace, jako je 
výkonnost, zdravotní klasifikace, perspektiva. Pravidla pro zařazování do státní reprezentace a 

https://www.czecharchery.cz/cz/odborne-komise-cls/
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nominační kritéria pro současnou státní reprezentaci pro období 2020 – 2024 
(https://www.czecharchery.cz/cz/podminky-reprezentace-cr/) budou doplněna o nominační kritéria 
pro reprezentaci v para lukostřelbě. 
 
e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi  
Členství v České paralympijským výboru se nám jeví jako zcela přirozená záležitost, protože ČLS 
zajišťuje i paralympijskou lukostřelbu.  
Umíme si představit, že ČPV, jako vrcholný orgán pro paralympijské sporty v ČR pomůže v rozvoji para 
lukostřelby například dotačními programy, medializací a dalšími nástroji. 
UZPS je pro nás neznámá organizace a spolupráci si tedy zatím neumíme představit. 
 
f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty)  
V první řadě jde o zvýšení informovanosti o para lukostřelbě v našich stávajících SK/TJ. Tím je dáno 
pokrytí para lukostřelby po celé ČR. ČLS má své TJ/SK ve všech krajích ČR. To znamená, že jsme schopni 
pokrýt poptávku po para lukostřelbě po celé ČR. 
Správně informovaní trenéři v klubech mohou následně nabídnout ve všech oblastech České republiky, 
kde se naše kluby nacházejí, servis zájemcům z řad lidí s tělesným nebo zrakovým handicapem. 
Znamená to tedy oslovit všechna zdravotní zařízení s nabídkou para lukostřelby a zajistit ji tak 
v nejbližší TJ/SK. 
V souvislosti s případným nárůstem para lukostřelců bude následovat optimalizace formátu soutěží. 
 
g) Mediální koncepce, práce s veřejností 
Plná integrace para lukostřelby znamená pro nás i plnou informovanost o tomto odvětví našeho sportu 
na webu www.czecharchery.cz, na sociálních sítích i v médiích. 
V tuto chvíli má česká para lukostřelba lepší výsledky než ostatní odvětví lukostřelby v ČR a tím může 
para lukostřelba velmi pozitivně pomoci k lepší medializaci sportu lukostřelba v ČR. Mezi para 
lukostřelci jsou dnes paralympijští vítězové, medailisté z Mistrovství světa a světově velmi známí 
sportovci.  

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví  
Členské kluby v ČR pokrývají demograficky prakticky celou republiku. V každé TJ/SK jsou licencovaní 
trenéři, zázemí sportovního vybavení a vše potřebné pro provozování lukostřelby. Para lukostřelba 
nepotřebuje, kromě drobných technických úprav k bezbariérovosti, nic specifického. Jisté dopady 
rozvoje para lukostřelby bude mít na  zajištění investic do TJ/SK k provedení bezbariérovosti sociálního 
zázemí. 

5. Finanční zajištění činnosti  
Finanční zajištění para lukostřelby stejně jako v lukostřelby, tedy dle podmínek a možností dotačních 
programů NSA, jak pro státní reprezentaci, tak pro jednotlivé TJ/SK. 
Zajištění MČR, soutěží, žebříčku, Poháru ČLS z rozpočtu ČLS, dále z rozpočtu ČLS dotuje vzdělávání 
trenérů a rozhodčích. 

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví  
 Pokračovat v plánovaném a částečně nastaveném systému rozvoje para lukostřelby v rámci 

ČLS, trénink, soutěže, reprezentace 
 Rozšíření para lukostřelby do všech regionů ČR, 60 TJ/SK k tomu má velké předpoklady 
 Zvýšená medializace para lukostřelby, informace o úspěších reprezentantů v para lukostřelbě 
 Zajištění náborových akcí v jednotlivých regionech ČR 
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