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Použité zkratky 
PG / PH   Paralympic Games / paralympijské hry  
LPH  Letní paralympijské hry  
IPC  International Paralympic Committee 
WA  World Archery – mezinárodní federace pro lukostřelbu řídící para lukostřelbu 
ČLS  Český lukostřelecký svaz, člen WA 
ČSTPS   Český svaz tělesně postižených sportovců 
ČFSH  Česká federace spastic handicap 
ČUS   Česká unie sportu 
LUK  lukostřelba 
ZPS  Zdravotně postižení sportovci 
DMO  Dětská mozková obrna 
NSA  Národní sportovní autorita 
IWAS  International Wheelchair and Amputee Sports Federation, mezinárodní organizace 
pro TP 
CP-ISRA  Mezinárodní organizace pro sportovce s DMO 
TJ  Tělovýchovná jednota 
SK  Sportovní klub 
TJ ZPS  Tělovýchovná jednota zdravotně postižených sportovců 
STK  Sportovně-technická komise 
TP  Tělesné postižení 
RÚ  Rehabilitační ústav 

1. Historie lukostřelba v ČR 
a) Od kdy se daný sport realizuje 
Para lukostřelba je prakticky nejstarším sportem vozíčkářů. První soutěže byly organizovány 
v roce 1948 v rehabilitačním centru Stoke Mandeville, které je dodnes považováno za 
kolébku paralympijských sportů. Na programu LPH je od prvních her v roce 1960 v Římě. 
Střílet mohou sportovci s tělesným postižením za pomoci podpůrných zařízení v rámci 
klasifikačních pravidel. Sport se zaměřuje na koncentraci, přesnost a sílu. V závislosti na 
klasifikační třídě/sportovní kategorii se liší vzdálenost od terče i jeho velikost. 

Ve struktuře ČPS (dříve ČSTPS) patří lukostřelba k nejstarším sportům. V roce 1993 
nalezneme počátky organizované lukostřelby. Řízena byla prostřednictvím Sportovně 
technické komise, kdy členy komise volili zástupci jednotlivých TJ/SK, které lukostřelbu 
provozovaly. STK řídila sport od základny (5 kol Českého poháru a MČR) až po reprezentaci. 
Zapojeno bylo 6 TJ/SK s cca 30 sportovci. 
Mezi nejúspěšnější lukostřelce ČPS patří bezesporu Zdeněk Šebek – paralympijský vítěz z PH 
v Sydney 2000, trojnásobný mistr světa, dvojnásobný mistr Evropy a byl též držitel několika 
světových rekordů. 
Od počátků byla dobrá spolupráce s ČLS (trénink na střelnicích ČLS, poradenství a trenérský 
dohled). 
Rozvoj lukostřelby v ČPS byl zastaven vyloučením ČPS z ČPV, zastavením financí a 
převedením financí z ČPS do ČATHS a vydáním pokynu sportovcům, že pokud chtějí být 
financováni a jezdit na mezinárodní závody, musí vstoupit do ČATHS v roce 2005. Tím došlo 
k rozbití jednotného řízení silného sportu v rámci ČPS.  
Druhou organizací, která provozovala a dodnes provozuje lukostřelbu je ČFSH. 
K obnově financování ČPS došlo prakticky až v roce 2017. Od roku 2019 zabezpečuje ČPS 
servis pro jednu sportovkyni.  
ČPS podporuje jednotné řízení od základny po reprezentaci. 
 

 



Zdroje: 

https://www.paralympic.org/archery 

http://www.ceskyparasport.cz/ a archiv ČSTPS 

https://www.czecharchery.cz/ 

b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat)  
ČLS - Český lukostřelecký svaz: www.czecharchery.cz 

ČFSH - Česká federace spastic handicap: www.spastic.cz 

ČPS - Český PARA sport: www.ceskyparasport.cz 

c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority 
ČLS - Člen WA - přihlašování na mezinárodní turnaje včetně ME a MS  

d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní 
Na úrovni svazů je historická i aktuální spolupráce minimální a vztahy jsou až na výjimky 
neutrální spíše konkurenční. Řízení dle typu postižení bohužel nepřispívá k jednotnému 
řízení a koordinaci náborových akcí, soutěží Českého poháru, MČR a reprezentace. Na 
mezinárodní úrovni se od něj odstoupilo vznikem IPC, bohužel tento vývoj nebyl v ČPV nijak 
reflektován.  

ČPS spolupracuje na základě smlouvy s Českým lukostřeleckým svazem v rámci 
administrace přihlášek na závody a za tuto službu ČPS platí 3 000,-Kč za kalendářní rok. 

2. Současný stav lukostřelba v ČR 
a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů 
WA - World Archery – MS/ ME / SP / EP 

počet členů: 165 World Para Archery Committee,  

https://worldarchery.org/ - Roman Suda, člen  

IPC - International Paralympic Committee - pouze PH, počet členů: 182  

www.paralympic.org  

https://www.paralympic.org/archery  

www.paralympic.org/teams-npc  

b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů 
ČLS - 60 klubů nepostižených sportovců s členskou základnou 2713.  

ČPS – 1 výkonnostní sportovkyně a 10 rekreačních sportovců, 1 reprezentační trenérka. 

V České republice je momentálně 11 sportovců, kteří soutěží v kategoriích kladkový luk 
(open, w1) a olympijský luk na mezinárodní úrovni. Kluby pro postižené jsou konkrétně 3 – 
SC Jedličkův Ústav, TJ Halma Zbůch, Nola Teplice. Během halové sezóny se pořádají 3 závody 
TJ Halmou Zbůch ve spolupráci s ČLS. Třetí závod je Mistrovstvím České republiky.  

V rámci venkovní hlavní sezóny jsou pořádané 1-2 závody pod Sk Nové Město nad Metují 
(ČATHS) završeno MČR (nepravidelně). Sportovci většinou jezdí po pohárech, soutěžích 

https://www.paralympic.org/archery
http://www.ceskyparasport.cz/
https://www.czecharchery.cz/
https://worldarchery.org/
http://www.paralympic.org/
https://www.paralympic.org/archery
http://www.paralympic.org/teams-npc


společně s nepostiženými sportovci, následně se zúčastňují MČR nepostižených bez nároku 
na kategorii postižených. 

Zahraniční soutěže jsou stálé tři za rok (MS nebo ME, Evropské poháry (Olbia, Nové Město 
nad Metuji)), doplňkové jsou Světový pohár v Dubaji nebo např. Halový závod v Las Vegas. 

Reprezentace má minimální pravidla – limity jsou velmi nízce nastaveny. Reprezentovat tak 
může každý, kdo si zajistí finanční prostředky na účast.  

Mezinárodní diplomacie - národní a mezinárodní klasifikátor je Roman Suda, který je 
zároveň členem výboru WA Para. 

Disciplíny olympijský luk a kladkový luk (M a Ž) – reprezentace ČR je výsledkově daleko od 
světové špičky. Talent v disciplíně kladkový luk je Tomáš Vrzal. 

Kladový luk W1 muži – David Drahonínský patří již 15 let ke světové špičce. 

Mix tým – D. Drahonínský a Š. Musilová vybojovali v roce 2019 místa na PH.  

W1 ženy – talent T. Brandtlová. 

Více viz příloha NSA_Koncepce_2020_Lukostřelba_Reprezentace 

c) Systém práce s mládeží a talenty  
Do letošního roku nebyl žádný systém zpracován, z hlediska všeobecného sportu funguje v 
SC Jedličkův ústav pod vedením Ing. Milana Wünsche každé pondělí kroužek para 
lukostřelby, kde trénují žáci a zájemci z Jedličkovo ústavu.  

Zástupkyně para lukostřelby ČPS, Lída Fikarová, začala s českým reprezentantem, Davidem 
Drahonínským, v červnu roku 2018 seznamovat para lukostřelbu s veřejností, kdy se zaměřili 
na kategorii W1 kladkový luk. Do této kategorie spadají sportovci s úplným nebo částečným 
ochrnutím všech čtyř končetin a trupu, způsobeným nejen poškozením míchy v dolní krční 
oblasti, ale i nemocí. Sportovci mají značně narušenou kontrolu nad dolními končetinami a 
trupem. Kromě toho jsou omezené svalové funkce, koordinace nebo mobilita v pažích.  

Aktivní vyhledávání začalo v září 2018 za spolupráce Mgr. Petry Skoupalové a 
Rehabilitačního ústavu Kladruby, který se specializuje na lidi po úraze. V Kladrubech nás 
poctilo návštěvou okolo 120 lidí ve věkové kategorii 25 až 60 let s potížemi pohybového 
aparátu, z toho 50 uživatelů mechanického vozíku. V rámci soustředění, které pořádalo ČPS 
v Třemošné, přišlo z veřejnosti z okolí Plzně přibližně 20 lidí a Ve Velkých Losinách, kde se 
konalo druhé soustředění, nás navštívilo přes 30 lidí s chronickými potížemi. V rámci 
projektu jsme byli osloveni 4 zájemci o individuální trénink. V roce 2019 došlo k přerušení z 
důvodu náročného programu (kvalifikace na LPH Tokio 2020).  

Nadále byla podporována členka Tereza Brandtlová, která je výsledkem tohoto projektu a 
momentálně členkou ČPS. 

Na základě projektu jsme zasílali tiskové zprávy na ČPV, SC Jedličkův ústav, do regionálních 
deníků, týdeníků a internetových novin. 

V roce 2019 proběhlo reprezentační soustředění s náborem nových hráčů, prezentace 
sportu na úrovní konference FTVS, na úrovni Kliniky rehabilitačního lékařství VFN, České 
asociace paraplegiků, Centra Paraple, rehabilitační ústavy apod. Větší propojení a 
spolupráce s výše uvedenými je žádoucí. 



d) Systém organizace soutěží 
Pro para lukostřelbu jsou pořádané 3 halové závody TJ Halmou Zbůch. Třetí je Mistrovství ČR 
v halové para lukostřelbě. 

Venkovní závody pořádá Sk Nové Město nad Metují v podobě 8 pohárových kol ( 2 x 4 
víkendy od května do srpna). 

Para lukostřelci jezdí na závody v České republice současně s nepostiženými lukostřelci, 
můžeme změnit (pokud dovolí pořadatel a je prostor), že para lukostřelec kategorie 
kladkový luk W1 střílí na plné terče odpovídající na mezinárodních soutěžích jejich kategorii. 
Mistrovství ČR handicapovaných nejsou sloučena se zdravými lukostřelci, venkovní MČR 
handicapovaných se pořádají nepravidelně. 

Mezinárodní závody v halové sezóně para jsou jen v Německu “Berlin Open”. Jednou za dva 
roky se pořádá ME a MS, jednou za rok 2 kola Evropského poháru ČR a Itálie, a závod 
světového žebříčku v Dubaji (Fazza Archery World Ranking Tournament). 

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c 
S ČLS jsme spolupracovali pouze v rámci administrace (přihlašování na Mezinárodní 
závody). V ČPS začala fungovat para lukostřelba v roce 2020, ale spolupráce započala již v 
říjnu 2019 z důvodu absence konceptu ze stran subjektů ČLS a ČFSH. ČPS též spolupracuje s 
oděvní značkou FZ Wear Martina Zacha, jejíž oděvy jsme testovali na dvou reprezentantech. 
Důvodem spolupráce bylo varování na mezinárodních závodech od organizace World 
Archery, kdy kvůli nejednotnému reprezentačnímu oblečení hrozila diskvalifikace.  

f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi – pozitivní i negativní  
ČPV - v případě lukostřelby se jedná o komunikaci pouze pro PH – přihlášení, oblečení, 
letenky apod. Vzhledem ke skutečnosti, že Přípravný štáb pro LPH Tokio 2020 je uzavřen 
pouze pro 1 zástupce svazu namísto toho, aby byli na jednání přítomni zástupci sportů – je 
koordinace přípravy na PH nedostačující a neefektivní. Nominační kritéria ČPV jsou 
zavádějící a nechávají prostor pro licitaci, obchodování se sportovci a členy realizačního 
týmu.    

UZPS fakticky nevyvíjí žádnou činnost. O organizaci UZPS nemají sportovci ani sporty žádnou 
informaci. Jedinou aktivitou UZPS je přeposílání zpráv z ČUSu do svazů, ale tyto informace 
jsou z ČUS také rozesílány přímo do svazů. Historicky měla UZPS význam v době, kdy se přes 
UZPS rozdělovaly státní prostředky MŠMT. Spolupráci s ČUS by bylo možné využít pro 
prezentaci para sportu a administrativně / zpravodajský servis přímo klubům. 

3. Vize na období 2021-2023 
a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c  
ČPV - Zajištění podmínek pro účast na PH. 

Gestor – řádný člen zastupující para lukostřelbu v ČPV.  

ČLS - Člen mezinárodní federace WA zajistí odesílání přihlášek na mezinárodní závody 
případně může uzavřít smlouvu s gestorem a pověřit gestora zajištěním administrace 
přihlašování na závody. 

Gestor bude zajišťovat: 

- domácí soutěže za spolupráce s SK Nové Město nad Metují, Český pohár, MČR 
- zahraniční soutěže WA 



-  klasifikaci 
-          novinky v pravidlech 
- soustředění, náborové akce  
- rozpočet 
-  sportovní diplomacii 
- personální zabezpečení  
- spolupráce se svazy dle typu postižení v případě her IWAS / CP-ISRA 
 
b) Organizační struktura sportovního odvětví 
Valná hromada sportu (1x ročně, 1x4 roky volební) 
- zastoupení klubů 
- volí členy STK (předseda, místopředseda, člen – případně další členy dle potřeby 
sportu např. domácích soutěží, reprezentační trenér, klasifikátor, PR) 
 
STK sportu je řídícím orgánem sportu a zajišťuje: 
-  domácí soutěže, Český pohár, MČR 
- zahraniční soutěže WA 
- soustředění 
- náborové akce  
- rozpočet 
- personální zabezpečení  
- spolupráce se svazy dle typu postižení v případě her IWAS / CP-ISRA 
 
Profesionální management podléhá rozhodnutí STK 
- manažer sportu – domácí soutěže i reprezentace, žádosti, výsledkový servis 
- reprezentační trenér (reflexní luk, kladkový luk)  
- kondiční trenér 
- mentální kouč 
- fyzioterapeut 
- výživový specialista 
- asistenti 
- koordinátor domácích soutěží v případě 6 a více soutěží ročně  
- účetnictví a administrativní servis   
Zástupce české para reprezentace bude mít minimálně 4x ročně schůzi na ČLS, na které 
budou řešit přípravu plánů soutěží na nadcházející rok, zařazení sportovců na klasifikaci, 
podpora sportovní diplomacie (klasifikátoři, rozhodčí, členové komisí). 
Profesionální řízení – manažer české reprezentace, účetní a fundraisera. 
Dle velikosti sportu bude nutné zabezpečit další pracovníky: reprezentační trenér reflexní 
luk a kladkový luk (externí, ze zahraničí), kondiční trenér, fyzioterapie, výživový specialista, 
asistenti, mentální kouč 
 
c) Systém organizace soutěží  
Níže uvádíme posloupnost sportovních akcí: 

- PR akce a exhibice 
- Integrační akce – zapojení para sportu do sportu nepostižených 
- Oblastní akce 
- Český pohár / MČR 
- Významné sportovní akce – dle rozhodnutí STK 
- Mezinárodní akce – dle rozhodnutí STK 
- Vrcholné akce – MS/ME/PH 
 



 
d) Systém organizace reprezentace  
STK schválí: 

- statut reprezentanta a kritéria pro zařazení do reprezentace (nikoliv kdo má finanční 
prostředky reprezentuje), připraví dekret (potvrzení o zařazení sportovce do 
reprezentace) 

- reprezentační smlouvy 
- plán reprezentace (minimální počet závodů / rok, povinnou účast na MČR, účast na 

mezinárodních závodech) včetně tréninkových plánů, které vychází z individuálních 
plánů, spolupráce se zahraničím v rámci tréninkových center a lidských zdrojů je 
nezbytná; 

- realizační tým reprezentace – manažer (administrativně organizační servis), trenér, 
fyzioterapeut, osobní asistenti 

- lékařské zabezpečení – prohlídky, doping, psycholog, regenerace a rehabilitace, 
výživa 

- finanční plán na rok dle plánovaných soutěží (ME / MS/ PH) 
- klasifikace 
- mezinárodní rozhodčí  
- materiální zabezpečení 
- metodické materiály  
- regionální optimalizace – Plzeňský kraj, Praha, Královéhradecký kraj 
- sportovní centrum vrcholového sportu  
-  profesionalizace sportovců  
Více viz příloha 

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 
- ČPV – PH – odeslání přihlášek sportovců a personálu a žádostí o divoké karty na 

základě rozhodnutí STK 
- UZPS – v tuto chvíli nevyvíjí žádnou aktivitu; 
- Svaz – gestor – zajistí administrativní servis včetně účtování, legislativní podpory, 

prezentace, fundraisingu, oceňování nej sportovců, trenérů, funkcionářů 
- Svazy dle typu postižení – bez gestorství – velká spolupráce na náborových akcích, 

vzdělávání v oblasti daného postižení, prezentaci sportu, spolupráce při organizaci 
akcí, PR apod. 

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty)  
Základním cílem je: 

- Zapojit co největší počet sportovců do pravidelné činnosti = početná členská 
základna prostřednictvím zvyšování povědomí o sportu, motivací para sportovců, 
posílením sebevědomí, s výrazným sociálním aspektem; 

- Zajistit vhodné prostředí pro rozvoj sportu prostřednictvím vzdělávání / školení a 
integrací do klubů nepostižených; 

- Zvýšit počet startujících na soutěžích prostřednictvím metodického vedení / 
tréninkových plánů (silově vytrvalostní, technický, taktický a soutěžní trénink); 

- Zajisti spolupráci s fitness trenérem a mentálním trenérem; 
- Realizovat soustředění s propojením reprezentace a začínajících sportovců; 
- Prezentace sportu – RÚ, spinální jednotky, školy (kroužky), Paraple, CZEPA, Centrum 

FENIX, Armáda ČR, veteráni  
- Spolupracovat s univerzitním prostředím (UK, UP, UJEP, MU) při výchově budoucích 

trenérů, manažerů apod. prostřednictvím zapojení studentů jako dobrovolníků při 
organizaci závodů, soustředění, tréninků; 

- Vyhledávání talentů  



- Spolupracovat s organizacemi, které se zabývají para sportem 
- Zajištění národní klasifikace 
- Zajištění vybavení sportovním náčiním 
- Zajištění kontaktů na kluby v okolí bydliště  
- Vzdělávací program v rámci klubů nepostižených a užší spolupráce 
- Rozvoj a podpora mládeže  
- Účast na Evropských paralympijských hrách mládeže; 
- Obsadit v každé disciplíně místa na PH 2024 
Více viz NSA_Koncepce_2020_Lukostřelba_Rozvoj 

g) Mediální koncepce, práce s veřejností 
Základním cílem je: 

- Zlepšen povědomí o sportu 
- Šíření informací o sportu 
- Zlepšení mediálního obrazu sportovců, sportovních klubů, gestora 
Prostřednictvím uvedených nástrojů: 
- Tištěná média – deníky celostátní, regionální, městské v místě pořádaných akcí, v 

místě bydliště sportovců, tiskové zprávy atd.  
- Web, sociální sítě, letáky, plakáty, zpravodajství, publicistika, reportáže, přednášky, 

soutěže pro veřejnost apod. – jasné a srozumitelné představení sportu 
- Prezentace sportu významu para lukostřelba 
- Zapojení do Olympiády dětí a mládeže ČOV 
- Regionální ambasadoři sportu  
- Exhibiční akce se zapojením veřejnosti 
- Spolupráce se svazem nepostižených, školami, resortními centry apod.  
- Spolupráce s fakultami aplikované TV (UK, UP, MU, UJEP) 
Aby výše uvedené bylo možné realizovat, je nutné zajistit odborníky na PR.  



4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví 

Činnost para lukostřelby je zajišťován převážně na bázi dobrovolnictví. Chybí zázemí v 
podobě sportovišť, vybavení, které by se dalo půjčit a kvalifikovaného personálu. 

Trenéři jsou sice výkonnostně v různých třídách (ČLS), ale chybí všeobecné vzdělání o 
různých typech postižení, povinné kurzy lékařské pomoci, semináře o práci se specifickými 
skupinami osob, o pravidlech v para lukostřelbě, klasifikaci, dopingu.  

Pokud trenér zájem má, financuje si tyto licence sám v hodnotě 12 500,- až 25 000,- Kč v 
jiných zemí. Trenérské licence by měly být rozšířeny o položku vrcholový sport, širší sport s 
rozdělením na mládež a dospělé. Aby se zvyšovala úroveň trenérů, byl by reálný systém 
předávání licencí přenést na 4 roky, poté by si trenér musel licenci obnovit nebo zvýšit si 
kvalifikaci. 

Možnost vzdělávání v para lukostřelbě je pod hlavičkou Paralympijské organizace Velké 
Británie, USA, poté v kombinaci s Vincent Hybois z Handisport France. Ač sportovci dostanou 
finanční obnos na trenérské služby, z důvodu malého budgetu po zaplacení hlavních 
položek jim finanční prostředky na služby trenéra nestačí. Trenér pracuje tzv. za nocleh a 
jídlo. Ne vždy odjíždí na závody kvalifikovaný personál, a tak mohou sportovci sloučit více 
osob do “trenéra”. K tomu ale nedochází a každý sportovec má vlastní doprovod, čímž 
vznikají velké náklady na “bezhlavý” realizační tým. 

5. Finanční zajištění činnosti 
STK by připravila finanční plán dle nadcházející sezóny s ohledem na počet soutěží a míst 
konání (kontinentální / mimo kontinent). 

- Management sportu – 1 úvazek (reprezentace, ČP / MČR, PR&FR, výsledkový servis), 
½ úvazek reprezentační trenér (do 10 sportovců v reprezentaci)  

- Pořádání ČP / MČR – admin servis gestora, pořadatelské náklady – pořádající 
organizace 

- Reprezentace – A / B / C – počet povinných mezinárodních závodů včetně 
realizačního týmu 

- Vzdělávání – klasifikátor a technický delegát – účast na školeních plus DPP (přenos 
informací do klubů)  

- Administrativní zázemí kancelář, účetnictví.  
- Dofinancování ze soukromých a nadačních zdrojů; 
- Spolupráce s resortními centry; 
- Duální kariéra; 

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví 
- Profesionalizace sportu – management - systémové řízení a koordinace para 

lukostřelby; 
- Podpora rozvoje klubů (metodika, administrativa, soutěže, evidence členské 

základny) - rozvoj s využitím sportovních klubů ČLS; 
- Zapojení většího počtu sportovců náborové akce – soustředění pro nováčky 

propojené s reprezentací a vyhledávání talentů – školy, RÚ, spinální jednotky apod.; 
- Jeden ČP / jedno MČR;  
- Jednotná prezentace včetně významu slova para;  
- Jednotná reprezentace = konkurenceschopnost ve světovém měřítku včetně mládeže 

a talentů; 
- Výsledkový servis / statistika; 



- Vzdělávání / zajištění kvalifikovaných trenérů; 
- Bezbariérová sportoviště s infrastrukturou (ubytování, doprava, vybavení) = vytvoření 

aktivní mapy; 
- Spolupráce a sdílení informací napříč svazy / kluby / organizacemi, které podporují 

para sport; 
- Otevřenost, transparentnost a demokratické principy;  
- Prezentace lukostřelby – média / veřejnost; 

7. Základní dokumenty mezinárodních sportovních autorit 
ze kterých nastavení Koncepce vychází – stačí platný odkaz na webové stránky s těmito 
dokumenty (Povinné!) 

Strategický plán letních sportů 2017 -2020  

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/170720155142292_2017+IPC+Sport
+Strategic+Plans_Athletics.pdf 

Strategický plán IPC 2019-2022 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/190704145051100_2019_07+IPC+S
trategic+Plan_web.pdf 

Lukostřelba Velká Británie 

https://www.archerygb.org/wp-
content/uploads/2017/05/SP0301StrategicPlan20162020singlepages-21917.pdf 

Lukostřelba v USA  

https://www.usarchery.org/resources/2020-paralympic-games-international-team-selection-procedures-
250320221949.pdf 

8. Nepovinné přílohy (jakékoliv dokumenty důležité pro činnost daného sportu)  
Zpracovala: Lída Fikarová, trenérka Terezy Brandtlové (ČPS)  

Stručné CV: 

2015 - Trenérská licence C: Sport pro lidi s tělesným postižením (BVS Bayern: Behinderten- 
und Rehabilitations-Sportverband) 
2017 - Kurs Fitness trenér B, Slavia Praha 
2017 - Trenér fitness při následné péči při rakovině, BSA Akademie 
2018 - Instruktor pro lukostřelbu, Andreas Blaschke (Bayerische Sportschützenbund) 
2018 - Para Archery Seminar Belgrad Srbsko 
2021 - Trenérská licence C - lukostřelba Landesschützenverband Mecklenburg – 
Vorpommern e.V 
2021 - Vizualizace v lukostřelbě, Deutscher Schützenband 2021, Wiesbaden 
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