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LUKOSTŘELBA 
 

Podpora trenérské práce, 
zlepšení podmínek pro činnost klubových trenérů dorostenecké a 

žákovské kategorie pražských lukostřeleckých oddílů 
 

Cílem projektu je vytváření systémového zabezpečení pro odměny trenérů 

pracujících s dorostenci a žáky, zajišťujících jejich sportovní přípravu a soutěžení, a tím 

vytvářet v lukostřeleckých klubech fungující strukturu trenérů, dále podpořit kvalitnější 

materiální vybavení do projektu zařazených lukostřelců a podpořit zdravotní zabezpečení 

dětí a dorostenců příspěvkem na zdravotní prohlídky. 

V lukostřeleckých oddílech/klubech není dostatečná podpora trenérů z jiných 

zdrojů. Kvalitní trenérská práce je přitom nezbytná při získávání a udržení dětí a 

mládeže. Při dobrovolné trenérské práci v klubech narážíme na limity časové i lidské, 

které omezují rozvoj a výši tréninkové úrovně v klubech.  

Podpora trenérské práce zajišťuje pravidelnou práci s mládeží, nárůst členské 

základny, dlouhodobé, stabilní trenérské zajištění v oddílech/klubech, zvyšování 

trenérské odbornosti i výkonnost při lukostřeleckých závodech mládeže.  

Do projektu je zařazeno 7 pražských lukostřeleckých oddílů/klubů, v nichž se 

lukostřelbě aktivně věnuje 330 lukostřelců žákovského a dorosteneckého věku. Dle 

pravidel mezinárodní lukostřelecké federace WA končí dorostenecké kategorie „Juniory“ a 

jsou tam zahrnuti lukostřelci do 20let. Všichni realizátoři využívají ke své činnosti vlastní 

nebo dlouhodobě pronajatá sportoviště na území Prahy a nepožadují příspěvek na nájem 

sportovišť. 

Projekt počítá, se jmenováním a odměňováním hlavních a pomocných trenérů a 

instruktorů v každém oddílu / klubu podle počtu trénujících dětí a mládeže. Tréninkové 

skupiny jsou tvořeny od 4 do 15 mládežnických lukostřelců. Toto rozdělení je vytvořeno s 

ohledem na bezpečnost sportovců a prostorové možnosti lukostřelnic.  

V tomto roce předpokládáme zabezpečení odměn pro 5 hlavních trenérů a 19 

pomocných trenérů a instruktorů. Přehledy trenérů v jednotlivých oddílech a klubech jsou 

uvedeny v přehledu níže. 

 

Finanční zajištění projektu 

 

1. Odměňování trenérů v oddílech/klubech, je v kompetenci vedení jednotlivých 

oddílů/klubů. V navrhovaných finančních částkách jsou započítány povinné odvody. 

Finance budou čerpány dohodami o pracovní činnosti, dohodami o provedení práce 

nebo fakturací trenérů v návaznosti na určenou metodiku.  

2. Materiálová podpora by měla zajistit příspěvek na sportovní materiál pro mládež 

(lukostřelba). Jedná se o sportovní materiál pro žáky a dorostence pokrývající 

vybavení závodníků, nákup terčovnic a terčů, oddílové oblečení pro tuto věkovou 

kategorii. 

3. Zdravotní zabezpečení dětí a mládeže příspěvkem na lékařské prohlídky. 

 

Položkové rozpočty jsou uvedeny u jednotlivých oddílů/klubů včetně jeho % 

rozdělení.  

 

Věříme, že se nám díky Vámi přidělených prostředků podaří tento probíhající projekt 

udržet a dále jej rozvíjet. 

 

 

V Praze 8. 4. 2018      lukostřelecké kluby/oddíly Praha 


