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Kritéria zařazení do reprezentace plavání 2021 

Reprezentační program navazuje na dosavadní činnost STK plavání a pro následující rok vychází z dokumentu 
Koncepce rozvoje para plavání 2020 - 2022, která byla předložena na NSA dne 15. 8. 2020. Reprezentace úzce souvisí s 
celoročním plaveckým programem realizovaným v klubech s řádným a přidruženým členstvím v ČPS a též v klubech 
nepostižených. Spolupráce se předpokládá i se svazy ČSMPS, ČSZPS, ČATHS a ČSNS.  

Vize 
Plavecký program od rehabilitace k paralympiádám bez ohledu na typ a rozsah postižení. 

Poslání 
Systematická a koordinovaná příprava sportovců pro vrcholné soutěže. Stanovení ročního a čtyřletého 
(paralympijského) cyklu. Stanovení rozpočtu a zajištění financí pro realizaci programu. Vytváření podmínek pro kvalitní 
reprezentaci. 

Cíle 
- sestavení reprezentačních týmů A, B, C a U15 "Paralympijských nadějí" (mladší 15 let) na základě 

výkonnosti; 
- zajištění celoroční přípravy reprezentantů v klubech, společného soustředění dle personálních, finančních 

a časových možností s hlavním cílem zajištění kvalitní přípravy na vrcholný závod sezóny; 
- zisk maximálního počtu míst pro muže a ženy na LPH 2024 
- účast reprezentace na mezinárodních závodech; 
- účast na EPYG, IWAS Junior Games a obdobných soutěžích pro mladé plavce; 
- podpora klubové reprezentace na mezinárodních soutěžích, administrativních úkonů spojených s akcí, 

finanční podpora pouze v případě disponibilních zdrojů. 

Reprezentace A 
Charakteristika: úzká reprezentace od 12 let výše, top plavci s mezinárodní klasifikací usilující o kvalifikaci na vrcholné 
závody, tj. PH a MS a ME   
Kritéria: 

- řádné / přidružené členství v ČPS 
- mezinárodní klasifikace World Para Swimming  
- individuální výkon alespoň 600 bodů na dlouhém (50m) bazénu 

Reprezentace B 
Charakteristika: širší reprezentace od 12 let výše, plavci s mezinárodní klasifikací s potenciálem účasti na 
mezinárodních závodech  
Kritéria: 

- řádné / přidružené členství v ČPS 
- mezinárodní klasifikace World Para Swimming 
- individuální výkon alespoň 400 bodů na dlouhém (50m) bazénu 

Reprezentace U 15 
Charakteristika: výběr nejmladších plavců do 14 let včetně (mladších 15 let) s národní klasifikací s potenciálem účasti 
na EPYG, Světových hrách juniorů IWAS, případně i soutěžích WPS (při splnění kritérií soutěže).  
Kritéria: 

- řádné / přidružené členství v ČPS 
- národní klasifikace  
- individuální výkon alespoň 300 bodů resp. 250 bodů u plavců do 12 let včetně zaplavaný na krátkém (25m) 

nebo dlouhém (50m) bazénu. 
Bodový výkon je počítán vždy dle aktuálně platného bodového systému, který schvaluje STK pro pohárovou sérii. 
Výkon pro zařazení do reprezentace A či B musí být zaplaván na závodě Approved nebo Sanctioned WPS 
v paralympijské disciplíně pro danou klasifikační třídu plavce. 
K výběru do reprezentace pro daný rok, jsou relevantní výkony od 1. 1. do 31. 12. roku předchozího. 
Výjimka: starší výkony se uplatňují pouze v odůvodněných případech jako zranění nebo jinak vynucené pauze (např. 
výpadkem tréninku způsobeným covidovými opatřeními apod.) 

Sestavení týmu 
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STK schvaluje reprezentační tým na základě výše uvedených kritérií vždy po ukončení kalendářního roku. 
Reprezentační tým je zveřejněn na webu ČPS. Doba, po kterou je sportovec zařazen do reprezentace, je vždy jeden 
kalendářní rok. STK sportu může zařadit (přeřadit) plavce do týmu během roku i na základě výkonů v daném roce. 

Finanční zabezpečení 
Primárně je činnost reprezentace financována z přidělené dotace NSA a VSC. Na základě výše dotace sestavuje STK 
sportu rozpočet celku i jednotlivých reprezentantů. Financování nákladů na konkrétního reprezentanta nad rámec 
přidělené dotace je věcí dohody mezi příslušnými subjekty.  

Důvody pro vyřazení plavce z týmu 
- ztráta členství v ČPS 
- ukončení sportovní kariéry 
- závažné či opětovné porušení reprezentační smlouvy 

Složení reprezentačních týmů pro rok 2021 

Reprezentace A (pořadí podle bodového výkonu s uvedením klubu a trenéra) 

Arnošt Petráček 827b na 50Z, PARA PLAVÁNÍ PRAHA (dále PPP), Alžběta Řehořková 

Jonáš Kešnar  799b na 200PZ, PPP / PK Jindřichův Hradec, Jan Šimek 

Vendula Dušková 675b na 400VZ, SK KONTAKT KARLOVY VARY, Štěpánka Řehořková / Slavia VŠ Plzeň  

Anežka Floriánková 669b na 100Z, PPP, Jan Nevrkla 

Tadeáš Strašík  656b na 100P, PPP / Ústecká akademie plaveckých sportů (ÚAPS), Petr Thiel 

Petr Andrýsek  652b na 100P, PPP, Jan Nevrkla 

Petr Frýba  634b na 400VZ, PPP / TJ Delfín Náchod, Martin Cöger 

Dominika Míčková 615b na 50P, SK KONTAKT BRNO, Jan Sommer 

Reprezentace B 

David Kratochvíl 540b na 100Z, PK Tachov, Rudolf Hutta 
Agáta Koupilová 524b na 400VZ, SKKB, Jan Sommer 
Tomáš Hlavinka  475b na 50Z, PPP, Jan Nevrkla 

Nicole Habermannová 405b na 100Z, SKKV, Štěpánka Řehořková 

Vít Šašek  401b na 100P, PPP, Jan Nevrkla 

Reprezentace U15 

Jakub Vaněk  371b na 50VZ, SK KONTAKT Ostrava, Bohumil Vaněk 
Alexandra Borská 333b na 50Z, PPP, Jan Nevrkla 
Nela Zdenka Kuiper 259b na 50Z, PPP, Jan Nevrkla 
 
Základní realizační tým 
Manažer reprezentace: Jan Šimek 
Asistentka: Alžběta Řehořková  
Personální zabezpečení na jednotlivých reprezentačních výjezdech je věcí dohody mezi příslušnými subjekty. 
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