
Popis aktuální situace v reprezentačním prostředí v konkurenčních svazech 
 
Reprezentanti mají podepsané reprezentační smlouvy, ale nepracují s žádnými trenéry, 
odborníky. Ve smlouvách, kde je podmínka zařazení do reprezentačního celku, většinou 
figurují trenéři 3. a 2. třídy, kteří svou činnost nevykonávají, nikdy svého svěřence neviděli a 
nepodílí se na jeho přípravě. Para lukostřelci nemají tedy žádné tréninkové plány a tréninkové 
vedení. Nastavují si nářadí dle svých pocitů, nemají kvalifikované doprovody během roku ani 
na závody, soustředění. V únoru 2021 byla oslovena Lída Fikarová, trenérka Terezy Brandtlové, 
(členky ČPS) 3 reprezentanty z ČLS ohledně budoucí spolupráce. Důvodem byl současný 
nezájem o para lukostřelce ze strany ČLS.  
 
Důkladným příkladem je hlavní a vrcholný závod, který se konal pro para lukostřelce kvůli 
covidové situaci po 16 měsících: “Světový pohár v Novém Městě nad Metují.”, kde se jednalo 
o vybojování evropských a finálních kvót na Paralympijské hry do Tokia. Členové ČLS (5 
vozíčkářů) měli pouze jednoho člověka na pomoc při závodech. Střelci byli ve výrazném stresu 
a museli se rozdělit mezi ostatní asistenty a trenéry ostatních svazů. Tito trenéři vykonávají 
svoji činnost dobrovolně, bez nároku na honorář, berou si dovolenou v práci pro svoje 
lukostřelce, kteří si je zaplatili ze svých finančních prostředků. Přitom náklad na závod je pro 
lukostřelce s asistentem dohromady okolo 50 000 Kč pouze za ubytování. 
Je velmi náročné vypomáhat ostatním, které neznáte. Závody jsou velmi psychicky a fyzicky 
náročné pro obě strany. Celková nečinnost se podepsala na výsledcích (viz níže uvedena 
tabulka r. 2021) 
 
Jediné soustředěni do července 2021 se konalo 14 dní před samotným závodem. Po celý půl 
rok o reprezentanty nikdo nejevil zájem. 
 
Popis aktuální situace v reprezentačním prostředí v Para Sportu 
 
V Českém Para Sportu po komunikaci s lukostřelcem, posouzení kalendáře a rozhovorem 
s jeho týmem (mentální kouč, fyzioterapeut, kondiční a fitness kouč) vytvoříme tréninkový 
plán, který máme kdykoliv k dispozici k nahlédnutí, společně s rozpočtem. Upravujeme ho dle 
situace, která nastává. Soustředění jsou vytvořena díky fázi přípravy: Technická, mentální, 
taktická, soutěžní. Komunikujeme se zahraničními týmy a plánujeme s nimi i společné kempy 
(Slovensko, Polsko, Německo). Analyzujeme jak tréninky, tak výsledky, dle kterých 
nominujeme sportovce na turnaj. 
Trenér (zástupce sportu) svazu se během roku vzdělává v zahraničí a sám spolupracuje 
s mentálním koučem, aby jeho práce byla plnohodnotná. 
 
 
Popis aktuální mezinárodní situace ve vrcholovém sportu v para lukostřelbě 
 
V následujících tabulkách jsou popsána umístění od 1.-5. místa států v olympijských 
disciplínách - muži, ženy olympijský luk, kladkový tým kategorie open (sportovci 
s postižením dolních končetin) a kategorie w1- sportovci s postižením dolních končetin, 
horních končetin a s (částečně) nefunkčním břišním svalstvem), mix týmy (žena a muž) od 
roku 2018, kdy se změnili klasifikační pravidla dle postižení, plus aktuální nejlepší umístění 
reprezentantů České republiky. Tyto soutěže byly zařazeny do financování Ministerstva 
školství. Týmové soutěže mužů a žen nejsou ve statistice z důvodu, že nemáme takový počet 
reprezentantů (3 ženy a 3 muži v každé kategorii) k dispozici a vždy se tyto kategorie na 
mezinárodní úrovni sloučili, čímž nebylo možné dosáhnout kvalitních výsledků v porovnání 
s ostatními soupeři. 

 



2018 

 ME Olbie ČR 
Počet 
účastníků 

Disciplína 1. 2. 3. 4. 5.   
Olympijský luk - muži Itálie Polsko Rusko Japonsko Rusko 9.-16. 21 

Olympijský luk - ženy z ČR se nikdo nezúčastnil   
Kladkový luk Open M z ČR se nikdo nezúčastnil   

Kladkový luk Open Ž Brasílie Rusko 
Japonsk
o VB Itálie 8.-16. 17 

Kladkový luk W1Ž z Čr se nikdo nezúčastnil   
Kladkový luk W1M CZE Itálie Rusko CZE Korea  14 

 Evropský pohár Nové Město nad Metují ČR 
Počet 
účastníků 

Disciplína 1. 2. 3. 4. 5.   
Olympijský luk - muži Rusko USA USA Korea Polsko 9.-16. 42 

Olympijský luk - ženy Polsko Írán Írán VB Rusko 9.-16. 21 

Kladkový luk Open M Slovensko Írán USA VB Indie 
17.-
32. 37 

Kladkový luk Open Ž VB Rusko 
Singapu
r Turecko Kanada 

17.-
25. 25 

Kladkový luk W1Ž VB Korea Rusko Rusko USA 6. 7 

Kladkový luk W1M CZE Turecko Finsko Írán CZE  20 

Mix tým olympijský luk    CZE   9 
Mix tým kladkový luk 
OPEN      9.-13. 13 

Mix tým W1     CZE  5 

 ME Plzeň ČR 
Počet 
účastníků 

Disciplína 1. 2. 3. 4. 5.   

Olympijský luk - muži Polsko Rusko 
Německ
o Francie Rusko 9.-16. 27 

Olympijský luk - ženy Polsko Turecko Italie Turecko Rusko 9.-16. 16 

Kladkový luk Open M Itálie Rusko 
Slovens
ko 

Velká 
Británie Francie 9.-16. 35 

Kladkový luk Open Ž Rusko Itálie Rusko 
Velká 
Británie Itálie 9.-16. 17 

Kladkový luk W1Ž 
Velká 
Británie 

Velká 
Británie Itálie Rusko Španělsko 6. 8 

Kladkový luk W1M Turecko CZE Turecko Finsko Turecko  15 

Mix tým olympijský luk      6. 8 
Mix tým kladkový luk 
OPEN      9. 9 

Mix tým W1 CZE      4 

        
 
 



2019 

        

 Evropský pohár Olbia ČR 
Počet 
účastníků 

Disciplína 1. 2. 3. 4. 5.   
Olympijský luk - muži 

Nikdo z ČR se nezúčastnil 
Olympijský luk - ženy 

Kladkový luk Open M 

Kladkový luk Open Ž 

Kladkový luk W1Ž Itálie 
Velká 
Británie CZE Rusko 

Velká 
Británie  5 

Kladkový luk W1M Turecko CZE Rusko Turecko Turecko  15 
Mix tým olympijský 
luk 

 

 
Mix tým kladkový luk 
OPEN  
Mix tým W1    CZE   4 

 
 
 

 

 

  

 
Mistrovství světa Hertogenbosch (1. kval. závod na 

POH 2021) ČR 
Počet 
účastníků 

Disciplína 1. 2. 3. 4. 5.   

Olympijský luk - muži Malaysia USA Rusko Irán Korea 
33.-
56. 67 

Olympijský luk - ženy Čína Polsko Rusko Írán Itálie 
17.-
32. 35 

Kladkový luk Open M Usa Turecko USA Indie Čína 
33.-
57. 79 

Kladkový luk Open Ž Singapur VB Rusko Itálie Rusko 
33.-
50. 50 

Kladkový luk W1Ž Rusko Korea Čína Čína Itálie 9.-13. 13 

Kladkový luk W1M Turecko Čína CZE Čína Čína  30 
Mix tým olympijský 
luk      

09.-
16. 20 

Mix tým kladkový luk 
OPEN      

17.-
24. 25 

Mix tým W1    CZE  4. 8 
 
 
         

 Evropský pohár Nové Město nad Metují ČR 
Počet 
účastníků 



Disciplína 1. 2. 3. 4. 5.   
Olympijský luk - muži Rusko Německo Francie Itálie Thajsko 9.-16. 23 

Olympijský luk - ženy Rusko Polsko Itálie Brazílie Korea 9.-12. 12 

Kladkový luk Open M Rusko Thajsko USA USA Ukrajina 
17.-
32. 34 

Kladkový luk Open Ž Rusko Singapur Brazílie Itálie Fancie 9.-16. 17 

Kladkový luk W1Ž CZE Rusko Itálie USA CZE  7 

Kladkový luk W1M CZE Maďarsko CZE Rusko 
Velká 
Británie  10 

Mix tým olympijský 
luk   CZE    7 
Mix tým kladkový luk 
OPEN      

09.-
11. 11 

Mix tým W1  CZE     5 
 

2021 

 Světový pohár Nové Město nad Metují ČR 
Počet 
účastníků 

Disciplína 1. 2. 3. 4. 5.   
Olympijský luk - muži Francie Turecko Slovensko Itálie USA 17.-33. 48 

Olympijský luk - ženy Itálie Írán Itálie Rusko Řecko 17.-26. 26 

Kladkový luk Open M Ukrajina Rusko Írán Francie 
Velká 
Británie 33.-56. 63 

Kladkový luk Open Ž 
Velká 
Británie Itálie Francie Írán Rusko 33.-39. 39 

Kladkový luk W1Ž 
Velká 
Británie CZE CZE Itálie 

Velká 
Británie 2. 8 

Kladkový luk W1M Turecko Maďarsko Rusko CZE Turecko 4. 24 

Mix tým recurve Rusko Itálie Turecko Írán  8. 14 
Mix tým kladkový luk 
OPEN 

Velká 
Británie Francie Rusko 

Tureck
o Írán 9.-17. 20 

Mix tým W1 Itálie CZE 
Velká 
Británie Rusko Turecko 2. 5 

 
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že kategorie olympijský luk a kladkový luk open (muži a 
ženy) je výsledkově velmi daleko k příslušné světové špičce. Na rozhodujících turnajích a 
vrcholech sezóny obsazují pozice v druhé polovině startovního pole. Pokud se dočkají 
dobrého výsledku, znamená to, že se turnaje zúčastní o dost méně zemí a většinou 
nepřijedou žádné světové špičky. 
Mezi talenty patří v kategorii kladkový luk open nováček Tomáš Vrzal. 
 
V kategorii kladkový luk W1 je již 15 let na špičce David Drahonínský, který svými stabilními 
výkony dokáže držet krok se soupeři, jejichž úroveň stoupá velmi vysokým tempem. V roce 
2019 společně se Šárkou Musilovou v soutěži mix týmu vybojovali jediná kvalifikační místa 
na PLH do Tokia. 
Talentem v kategorii W1 compound ženy je Tereza Brandtlová, která na Světovém poháru 
v Novém Městě nad Metují obsadila 2. příčku. 
 



Na Paralympijské hry do Tokia se dostali pouze 3 členové z celé reprezentace. V kategorii 
olympijský luk uspěl Václav Košťál. 
 
Jako velký negativní bod je nejen financování para sportu, ale i klimatické podmínky, kdy od 
října do dubna není možnost pravidelně trénovat, není k dispozici hala na 70 m (pro 
olympijský luk), hala na střelbu 50 m je k dispozici pouze v časových intervalech maximálně 
na 2-3 hodiny denně a pohybuje se v cenové relaci od 500 Kč do 2000 Kč na hodinu. Střelci 
jsou tedy nuceni trénovat jen na krátkou vzdálenost, co je vede do velké nevýhody. Tréninky 
v optimálních podmínkách jsou realizovány v zahraničí (Dubaj, Turecko, Španělsko, Jižní 
Afrika atd.) 
 
Reprezentace by měla být postavena dle toho, jaké jsou její cíle a jak tyto cíle splnit. 
Reprezentanti momentálně mohli jezdit na výjezdy pouze za cenu “zaplatíte si výjezd a bez 
ohledu, jakou máte výkonnost, pojedete.” Trenéři zde měli funkce kamarádů, asistentů, 
vychovatelů, psychologů. Role by měli být jednoznačně určeny. Střelci by měli být 
motivováni k výkonům.  
 
Mezi reprezentantem a realizačním týmem je sepsána smlouva. Para lukostřelci musí být 
připraveni podmínky (postavení k vrcholovému sportu, splnění závazků, tréninková píle, 
účast a plnění plánů soustředění, etický kodex) splnit a přizpůsobit se reprezentačnímu 
týmu. Para lukostřelec po konzultaci dostane tréninkový plán. Je povinen vést si o trénincích 
a výkonech v soutěžích dokumentaci, kterou na žádost RT předloží. 
 

1) Potvrzení o výkonu 
 

Kategorie 
Limity 
kvalifikace Limity eliminace 

olympijský luk ženy 590 (+-5)  
olympijský luk muži 605 (+-5)  
kladkový luk muži open 665 (+-5)* 140 (+-4)* 

kladkový luk ženy open 635 (+-5)* 136 (+-4)* 

kladkový luk muži w1 635 (+-5) 130 (+-5) 

kladkový luk ženy w1 585  (+-5) 127 (+-5) 
* limity použity z konceptu Velké Británie z čtyřletého období 2016-2020 

Limity pro rok 2022 

Kategorie 
Limity 
kvalifikace 

Limity 
eliminace 

olympijský luk ženy 580 (+-5) **  
olympijský luk muži 615 (+-5) **  
kladkový luk muži open 680 (+-5) ** 145 (+-4) 

kladkový luk ženy open 665(+-5) ** 140 (+-4) 

kladkový luk muži w1 630 (+-5) 133 (+-5) 

kladkový luk ženy w1 595 (+-5) 130 (+-5) 
** limity jsou dány průměrem z ¼ umístění startovního pole 
 

Limit by měl být nejméně dvakrát v roce 2021 a v roce 2022 splněn na mezinárodních 
závodech, národních závodech nebo na kontrolních závodech pro reprezentaci, které budou 
předem určené. Během roku jsou s ním konzultovány výsledky, které určují, zda bude 



lukostřelec nominován na zahraniční výjezdy. Je velmi důležité umístění na zahraničních 
závodech. V této době musíme počítat s tím, že budeme mít maximálně 5 reprezentantů (3 
výkonnostní a 2 na sbírání zkušeností). 
 

2) V roce 2022 se budou konat 3 mezinárodní soutěže (MS v Dubaji - únor 2022, 
Evropský pohár - Olbie duben 2022, Světový pohár Nové Město nad Metují - červenec 
2022) 
 
Cílem je mít každý měsíc soustředění na 3-5 dnů postavené dle fáze přípravy. 


