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Projekt 

Sportovní centrum mládeže 
LUKOSTŘELBA 

 
 
1. Místo a adresa SCM 
SCM je zřízeno při: 
 
Český lukostřelecký svaz 
Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 Strahov 
IČ: 48549452 
 
2. Funkce SCM 
Cílem programu je podpora sportovní přípravy talentovaných sportovců ve věkové kategorii 
15 až 19 let. 
 
Základní principy SCM v lukostřelbě: 
Pro SCM v lukostřelbě je zvolen distanční model, který je založen na individuálním přístupu  
ke sportovcům.  
Spočívá na následujících principech: 

 Lukostřelci jsou ponecháni ve „svém“ prostředí, nikam se nestěhují, nemění školy, 
apod. 

 SCM pomáhá zpracovávat pro každého lukostřelce individuální plán přípravy a 
provádí jeho kontrolu. 

 Lukostřelci se účastní společných sportovních akcí dle ročního plánu v SCM.  
 

a) Výběr místa SCM  
Vzhledem k vysokým nárokům a požadavkům na kvalitní zabezpečení byla zvolena varianta 
jediného centra s celorepublikovou působností. Vzhledem k charakteru lukostřeleckého sportu 
je distanční metoda efektivní z hlediska přínosu pro samotné lukostřelce. 
 

b) Vazba na sportovní kluby/oddíly  
SCM spolupracuje s jednotlivými lukostřeleckými kluby/oddíly, které poskytují pro potřeby 
lukostřelců zařazených do SCM svoje sportoviště a trenérské zabezpečení pro kvalitní 
celoroční přípravu. Smlouva s kluby zahrnuje tyto hlavní závazky: 

 Kluby se zavazují spolupracovat s SCM na základě smlouvy s ČLS. 
 Kluby se zavazují poskytnout pro potřeby SCM svá sportoviště pro přípravu sportovců 

zařazených do SCM. 
 
3. Zařazování sportovců do SCM  
Návrh k zařazení sportovců do SCM na příslušný kalendářní rok, na základě splněných 
svazových kritérií, předkládá vedoucí centra ke schválení Předsednictvu ČLS.  
 

 Zařazení se řídí Prováděcím pokynem ČLS pro činnost Sportovního centra mládeže 
v lukostřelbě. 
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 Plánovaný počet členů SCM je 10 až 15 lukostřelců.  
 Reprezentanti ČLS ve věku od 15 do 19let, sportovci starší 19 let pouze na základě 

schválené výjimky. 
 Sportovci navrženi pro mimořádný talent za podmínky, že nejsou zařazeni do Projektu 

talentované mládeže. 
 Sportovci jsou zařazeni do SCM na dobu jednoho kalendářního roku. 

 
 
4. Zdravotní zajištění členů SCM 

 SCM se podílí na zajišťování tělovýchovně-lékařské prohlídky. 
 SCM se podílí na zajišťování podmínek pro dopingové kontroly ve spolupráci 

s Antidopingovým výborem ČR. 
 

 
5. Personální zabezpečení SCM 

 Za činnost SCM je zodpovědný vedoucí, kterého jmenuje P-ČLS. 

 Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce vedoucího SCM je nejvyšší trenérská 
kvalifikace I. třída. Ve zvláštních případech lze uznat i nižší trenérskou kvalifikaci ve 
spojení s odbornou praxí v trvání minimálně 10 let.  

 
6. Kalkulace finančních nákladů na SCM 
 
Rozpis neinvestičních nákladů: 
Nářadí      200 000 Kč 
Soustředění       300 000 Kč 
Ostatní náklady        40 000 Kč 
Vedoucí SCM          60 000 Kč 
         
Celkem        600 000 Kč 
 
 
 
 
 
Zpracovala :  Martina Macková 
 
Schváleno P - ČLS : 20.11.2008 
 
 
 
 
        Ing. Zdeněk Horáček v.r. 
                  předseda ČLS 
 


