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Seznam zkratek 

CZEPA  ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ 

ČATHS  ČESKÁ ASOCIACE TĚLESNĚ HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ 

ČFSH  ČESKÁ FEDERACE SPASTIC HANDICAP 

ČPP  ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ (dříve KONTAKT bB) 

ČSP  ČESKO-SLOVENSKÝ POHÁR V PARA PLAVÁNÍ 

ČPV  ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR 

ČSMPS  ČESKÝ SVAZ MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ 

ČSNS  ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ 

ČSPS  ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ 

ČSTPS  ČESKÝ SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ 

ČPS  ČESKÝ PARA SPORT 

ČSZPS  ČESKÝ SVAZ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ 

LPH  LETNÍ PARALYMPIJSKÉ HRY 

IPC  MEZINÁRODNÍ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR 

MŠMT  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

ME  MISTROVSTVÍ EVROPY 

MF  MEZINÁRODNÍ FEDERACE 

MS  MISTROVSTVÍ SVĚTA 

NSA  NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA 

NED  NIZOZEMSKO 

SVK  SLOVENSKO 

STK  SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE 

UZPS  UNIE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ 

VH  VALNÁ HROMADA 

WPS  WORLD PARA SWIMMING – (sekce plavání IPC bez právní subjektivity) 

 
 

 

 



1. Historie para plavání v ČR 
a) Od kdy se daný sport realizuje 
Od šedesátých let minulého století bylo rozvíjeno plavání „stojících“ a od devadesátých let 
plavání „sedících“. Dostupné dokumenty v archivu svazu Český PARA sport (dříve Český svaz 
tělesně postižených sportovců - ČSTPS) jsou z roku 1976: mistrovství ČSSR, krajské přebory, 
Pohár vítězného října. 

V prosinci roku 1992 byly položeny základy plavání „vozíčkářů/sedící.“ Z iniciativy Martina 
Kováře a Jana Nevrkly se konalo první soustředění určené „vozíčkářům,“ kteří tělesné 
postižení získali většinou po úraze.  

V roce 1996 se konalo první sloučené mistrovství ČR tělesně postižených (stojících a 
vozíčkářů) v Brně (pod SK Hobit). V letošním roce se bude konat 25. ročník a pořadatelem je 
SK KONTAKT BRNO (odloženo z roku 2020 z důvodu omezené souvisejících s Covid-19). 

O rozvoj para plavání v České republice se zasloužili absolventi FTVS Martin Kovář a Jan 
Nevrkla. Jejich vzájemná spolupráce vedla k založení organizace KONTAKT bB a vytvoření 
metodické řady pro výuku plavání para plavců. Martin Kovář patří mezi nejúspěšnější 
paralympijské sportovce, a to ziskem čtyř zlatých medailí na paralympijských hrách.  

První medaile (stříbro a bronz) z PH přivezl Roman Gronský v roce 1980 z Arnhemu. Zlato 
vyplavala třináctiletá Kateřina Coufalová v Atlantě 1996 pod vedením trenérky Daniely 
Kočovské. V Sydney zlato a bronz vybojovali Jana Hoffmanová a Martin Kovář, stříbro 
Kateřina Lišková, bronz Jan Povýšil, Pavel Machala a Kateřina Coufalová. Z Atén 2004 přivezli 
medaile tři zlaté Martin Kovář, po jedné zlaté medaili Kateřina Coufalová a Běla Hlaváčková 
Třebínová a bronz Jiří Kadeřávek – všichni ČPS.  

Významný rozvoj plavání byl zaznamenán v období 1996 – 2004, kdy se v roce 1996 zúčastnili 
letních paralympijských her (LPH) 2 plavci a v roce 2004 již 16 plavců (z toho 14 s tělesným, 1 
se zrakovým a 1 se spastickým postižením). Na zvýšení počtu plavců měla zásluhu 
systematická práce ve všech střediscích KONTAKTU bB (dnes sportovní kluby SK KONTAKT 
BRNO, KARLOVY VARY, OSTRAVA, KONTAKT ČESKÉ BUDĚJOVICE a PARA PLAVÁNÍ PRAHA). 

V období sporu mezi ČPV a ČPS (od 2004) nebyl svaz financován a ČPV sportovce svazu ČPS 
nevysílal na mezinárodní soutěže (ME, MS a LPH). Plavecká činnost se i nadále rozvíjela 
především díky práci občanského sdružení KONTAKT bB – Plavecké akademii bez bariér 
(předseda Jan Nevrkla) a jeho střediskům v Praze, Brně, Karlových Varech a Českých 
Budějovicích (do roku 2015). V této době došlo k významnému rozvoji v oblasti navýšení 
členské základny, kdy do pravidelné činnosti bylo zapojeno na 300 plavců v uvedených 
střediscích. 

KONTAKT bB – Plavecká akademie bez bariér je od 1.1.2015 formou zapsaný ústav dnes 
s názvem České para plavání. Původní střediska KONTAKTU bB fungují samostatně jako 
sportovní kluby. 

V roce 2011 byl ČPV suspendován z IPC pro nerespektování svého řádného člena (ČPS).  
Tímto krokem IPC byl ČPV donucen uznat členství ČPS v ČPV, ale bohužel s minimální 
finanční podporou, která v podstatě přetrvává do dnes (cca 6 % z rozdělovaného rozpočtu).  

K obnovenému financování ze státních prostředků MŠMT došlo fakticky až v roce 2017. Do 
této doby přebíraly odpovědnost za financování plavání včetně výjezdů na vrcholné soutěže 
jednotlivé kluby a samotní sportovci. Od roku 2017 dochází ke stabilizaci sportovní činnosti. 

V období, kdy byl svaz odstřižen od financí zajišťoval závody Českého poháru od roku 2007 
KONTAKT bB a jeho střediska a ve spolupráci s ostatními sportovními kuby.  Po obnově 



financování se pořádání série republikových závodů Českého poháru vrátilo pod svaz (ČPS). 
Ke 100. výročí vzniku Československa byla zahájena spolupráce ČPS a Slovenského 
paralympijského výboru a byl uveden v život společný Česko-slovenský pohár. Do závodů 
jsou zapojeny všechny typy postižení dle pravidel IPC (tělesné, mentální, zrakové). Závody 
jsou vždy otevřeny pro všechny svazy a kluby – domácí i zahraniční.  

V současné době 7 plavců ČPS a 1 plavec ČSZPS mají splněné limity na LPH 2020. České 
republice byla přidělena 3 mužská plus 1 divoká karta a 2 ženská místa.  

b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat)  
Svaz Počet aktivních reprezentantů dle kritérií MŠMT 
ČPS 11 (4 z nich jsou zároveň členy klubů ČSPS)  
ČSZPS 1 
ČSMPS Informace nemáme k dispozici 
ČATHS 0 
ČSNS Informace nemáme k dispozici 

 

Český PARA sport (ČPS) – koncepce plavání z roku 2020 obsahovala vizi řízení po sportech 
nikoliv podle typu postižení. Svaz v listopadu 2020 zrealizoval jeden z možných kroků. 
Změnil stanovy, strukturu a název a otevřel se všem typům postižení (zápis změny 
v rejstříku 7. 1. 2021). I nadále svaz řídí reprezentaci, Česko-slovenský pohár a národní 
klasifikace; 

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS) – webové stánky uvádějí 
jednoho plavce, který v roce 2020 ukončil kariéru, závody nepořádají; 
https://www.caths.cz/wordpress/sporty/plavani/  

Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS) dle webových stránek plavání není řízeno 
a nejsou pro zrakově postižené pořádané žádné akce. Limit na PH má splnění jeden plavec; 
http://www.sport-nevidomych.cz 

Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS) dle webových stránek pořádá jeden 
závod ročně pouze pro sportovce s mentálním postižením; https://www.csmps.cz/plavani/  

Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS) dle webových stránek pořádá MČR s účastí 22 
sportovců; http://csns-sport.cz 

Český svaz plaveckých sportů (ČSPS) – v místech, kde nebyly plavecké kluby pro para 
plavání se plavci s převážně lehčím typem postižení zařazují do tréninků v klubech 
nepostižených. 
 
c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority 
ČPV (Český paralympijský výbor) je členem mezinárodní autority, kterou je v současné době 
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC - World Para Swimming). Dle strategického plánu IPC 
dojde do roku 2028 k osamostatnění sportů IPC buď pod MF nepostižených anebo 
vytvořením samostatné MF. ČPV daný sport sám nerealizuje, pouze odesílá sportovní 
přihlášky na mezinárodní akce, přihlášky na klasifikace, žádosti o sankcionované závody IPC 
a přeposílá informace z IPC World Para Swimming. 
Existují další mezinárodní autority zastřešující plavání pro jednotlivé druhy postižení. 
Jednotlivé svazy jsou přímými členy mezinárodní střešní organizace. Každá z organizací 
pořádá celosvětovou soutěž pro juniory či dospělé např IWAS Games. Tyto soutěže jsou 
otevřeny výhradně sportovcům s daným typem hendikepu. 

https://www.caths.cz/wordpress/sporty/plavani/
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Mezinárodní organizace Národní zastoupení Typ postižení Vrcholná soutěž 

IWAS ČPS Pohybové IWAS World Games 

IBSA ČSZPS Zrakové IBSA World Games 

VIRTUS (dříve INAS-FID) ČSMPS Mentální Global Games 

CPISRA ČFSH Pohybové – spastické CPISRA World Games 

CISS ČSNS Sluchové Deaflympics 

 

d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní 
Spolupráce byla minimální kvůli udržované uzavřenosti ČPV pouze pro svazy dle typu 
postižení, i přesto, že od založení IPC je celosvětově paralympijské hnutí řízeno po sportech. 
Otevřenost a transparentnost jsou základní atributy, které českému paralympijskému hnutí 
stále chybí. 

Důsledky vyplývající z této uzavřenosti jsou vždy jasně viditelné na mezinárodních akcích, 
kam jezdí z ČR několik výprav dle svazů – různorodé oblečení, nadbytečný realizační tým, 
nekoordinovaná doprava, ubytování atd. 

Závody pořádané ČPS jsou otevřeny všem svazům, klubům, zahraničním účastníkům dle 
pravidel WPS IPC viz předpis soutěže na https://ceskyparasport.cz/para-plavani/   

2. Současný stav para plavání v ČR 
a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů 
ČPV – IPC – 182 členských zemí – v gesci závody IPC (Grand Prix, ME, MS, PH) 1107 plavců ve 
světovém žebříčku (2019) Zdroj: https://www.paralympic.org/swimming 

Další mezinárodní autority podle typu postižení: 
ČFSH – CP-ISRA – 47 členských zemí – v gesci CP-ISRA World Games 
ČSZPS – IBSA – 123 členských zemí – v gesci IBSA World Games 
ČSMPS – VIRTUS (dříve INAS-FID) – 80 členských zemí – v gesci Global Games 
ČPS – IWAS – 47 členských zemí – v gesci IWAS World Games a IWAS World Junior Games  

b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů 
ČPS – 7 klubů, sportovci s postižením tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým a vnitřně 
postižení, spolupráce s 5 kluby nepostižených;  

• cca 490 plavců aktivně zapojeno do celoroční činnosti (tréninky minimálně 1 x týdně) 
a sportovní činnosti (tréninky 2 a vícekrát týdně + účast na závodech);  

• 120 – 140 plavců se účastní závodů Česko-slovenského poháru;  

• reprezentace: 7 plavců splnilo limity na MS 2019, 7 plavců má splněné limity na PH;  

• v každém klubu 1-2 trenéři, 1-10 instruktorů dle velikosti klubu; 

• rozhodčí na závodech jsou s licencí ČSPS a před každým závodem jsou vyškoleni o 
výjimkách dle pravidel WPS IPC;  

• 10-30 dobrovolníků se podílí na každé akci a stejně tak i na činnosti klubu v průběhu 
roku, cca 3 - 5 funkcionářů na každý klub; 

• v klubech ČPS jsou do práce s plavci s postižením zapojeni především dobrovolníci, 
rodiče a vystudovaní trenéři plavání. Zapojením do programu získávají odborné 
znalosti v rámci školení klubů, ČSPS a ČPP;  

https://ceskyparasport.cz/para-plavani/
https://www.paralympic.org/swimming


• klasifikaci zajišťují klasifikátoři ČPS. Klasifikace plavců (zařazení do příslušné třídy 
dle rozsahu postižení) je nedílnou součástí všech závodů, každý plavec musí mít 
minimálně národní klasifikaci, aby se závodů ČSP mohl zúčastnit; 

• spolupráce s 6 kluby nepostižených, kde trénují sportovci s postižením. 

ČSMPS – dle webu provozuje plavání 12 SK a zimního MČR se zúčastnilo 55 sportovců, žádný 
z plavců nesplnil limity na MS 2019 ani LPH, plavci reprezentují na hrách Global Games, kde 
jsou limity výrazně mírnější než na soutěžích IPC; Plavci trénující v ČPS jednají s ČSMPS o 
podmínkách účasti na soutěžích VIRTUS. 

ČSZPS – dle webových stránek svazu plavání není systémově řešeno a plavci trénují i v 
klubech nepostižených sportovců http://www.sport-
nevidomych.cz/index.php?dir=kontakty&page=predsedove#plavani 

ČATHS – v roce 2008 do ČATHS vstoupili plavci ČPS, aby si zajistili účast na LPH. V současné 
době dle webu má ČATHS jednoho sportovce, který v roce 2020 ukončil kariéru 
https://www.caths.cz/wordpress/sporty/plavani/ 

c) Systém práce s mládeží a talenty  
Práce s mládeží je realizována převážně v rámci sportovních klubů ČPS, kde jsou do výuky 
zapojovány děti od 2 let věku. Díky činnosti sportovních klubů je zajištěna široká členská 
základna. Plavání je realizováno na všech úrovních od rehabilitační, kondiční až po 
výkonnostní.  

Vyhledávání plavců a nabídka plavání se děje dle specifik regionu, závisí na možnostech 
klubů s podporou ČPS (semináře, konference apod.)  

Významnou akcí pro propagaci para plavání byla v letech 2005 a 2017 Olympiáda dětí a 
mládeže v Brně, kde bylo para plavání zařazeno na program akce. Para plavání se dostalo 
do povědomí dalších sportovních klubů, což především v roce 2017 vedlo k zapojení dalších 
plavců do Česko-slovenského poháru. 

ČPS spolupracuje též s univerzitním prostředím a dalšími organizacemi, jejichž cílovou 
skupinou jsou osoby se zdravotním postižením např. Fakulta tělesné výchovy a sportu, 
Česká asociace paraplegiků (CZEPA) a Centrum Paraple.  Pracovníci organizace CZEPA kromě 
sociálního poradenství poskytují informace o sportovních možnostech a aktivním zapojení 
do sportu. 

d) Systém organizace soutěží 
ČPS pořádá seriál závodů Česko-slovenského poháru. V současné době se jedná o čtyři 
závody, které pořádají sportovní kluby SK KONTAKT KARLOVY VARY, SK KONTAKT BRNO, 
Centrum handicapovaných plavců Bratislava a sportovní klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA. 

Všechna kola jsou zařazena do kalendáře mezinárodní organizace (IPC WPS). Na těchto 
závodech mohou tedy plavci s mezinárodní klasifikací plnit limity na vrcholné soutěže ME / 
MS / LPH a výsledky jsou započítávány do světových tabulek, na základě, kterých se 
vypočítávají místa jednotlivým zemím na LPH.  

Závodů ČSP se mohou účastnit plavci s tělesným, zrakovým nebo mentálním postižením bez 
ohledu na svazovou příslušnost, včetně plavců trénujících v klubech nepostižených. 
Podmínkou je pouze národní klasifikace (přiřazení třídy dle rozsahu postižení). 

Každého závodu se účastní 120 - 140 plavců převážně z ČR a Slovenska. Závody jsou 
otevřené i dalším zahraničním plavcům. 

http://www.sport-nevidomych.cz/index.php?dir=kontakty&page=predsedove#plavani
http://www.sport-nevidomych.cz/index.php?dir=kontakty&page=predsedove#plavani
https://www.caths.cz/wordpress/sporty/plavani/


Součástí seriálu je i závod s titulem Mistrovství ČR, které je též otevřeno všem typům 
postižení dle pravidel Mezinárodního paralympijského výboru. 

V para plavání jsou výkony sportovců přepočítávány na body dle klasifikačních tříd (typ a 
rozsah postižení). Tento systém umožňuje porovnání výkonů napříč hendikepy i pohlavími. 

Výsledky každého kola jsou vyhlašovány v rámci slavnostního večera daného závodu a na 
slavnostním ceremoniálu Para plavci roku jsou vyhlášeny celkové výsledky ČSP ve čtyřech 
kategoriích (nejmladší žáci, žáci, junioři a kategorie Open). 

Počet zúčastněných plavců v ČSP 2019 ČPS ČATHS ČSZPS ČSMPS SVK 
Nejmladší žáci 9 0 0 0 0 
Žáci 17 1 1 0 9 
Junioři 18 1 0 0 7 
Celkem 144 3 2 2 21 

 

Vzhledem k zařazení závodů do kalendáře IPC jsou závody atraktivní pro plavce, kteří plní 
limity na vrcholné soutěže ME / MS / LPH. 

Dalším stupněm závodů jsou klubové přebory, které pořádají sportovní kluby pro své členy 
zpravidla na konci letní a zimní sezóny, kterých se účastní především začínající plavci a 
získávají první závodní zkušenosti. 

STK ČPS ve spolupráci se zástupci klubů připravuje předpis soutěže a termíny závodů 
Česko-slovenského poháru. Seriál závodů vytváří otevřené konkurenční prostředí pro 
všechny typy postižení dle pravidel WPS IPC a otevírá soutěž pro členy ČSZPS, ČSMPS, 
ČATHS, ČFSH za stejných podmínek a bez jakýchkoli omezení. 

ČPS a jednotlivé kluby, pořádající závody, spolupracují s ČSPS v rámci zajištění sboru 
rozhodčích, časoměrných technologií Omega a on-line přenosů. 

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c 
Spolupráci by více otevřelo kopírování struktury sportu dle IPC WPS, tedy jedna sportovní 
organizace pro všechny typy postižení. Efektivní spolupráci brání současné striktní 
udržování systému řízení a struktury ČPV, která je uzavřena pouze pro svazy dle typu 
postižení. V důsledku tohoto dělení dle typu postižení jezdí na vrcholné akce typu ME / MS 
/ LPH až čtyři plavecké týmy s vlastním realizačním týmem, což s sebou nese vyšší finanční 
náklady. Problematické je též čtyřnásobné zajišťování dopravy a ubytování. Jednotné 
oblečení prakticky neexistuje. 

Pro efektivní rozvoj sportu je nutné sestavit jednotný tým reprezentace a stanovit kritéria 
pro výběr sportovců do užší a širší reprezentace a též kritéria pro ustavení realizačního 
týmu. 

f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi – pozitivní i negativní  
ČPV plní pouze administrativní funkci vůči mezinárodní federaci (IPC). Na základě požadavku 
svazů, zde konkrétně ČPS, žádá ČPV o zařazení závodů do kalendáře mezinárodní autority 
(IPC – World Para Swimming), přihlašuje plavce na závody světové série / MS / ME a LPH a 
přihlašuje plavce na klasifikaci a nahrává zdravotní dokumentaci plavců do systému IPC. 

ČPS zasílá ČPV veškeré podklady k soutěžím včetně propozic, výsledků a přehledů. 



UZPS zastupuje jednotlivé svazy vůči ČUS. UZPS má stejně uzavřenou strukturu jako ČPV – 
tedy pouze svazy dle typu postižení. Dříve plnila UZPS prostředníka v distribuci dotací od 
MŠMT a SAZKY přes ČUS do svazů dle typu postižení. Tato organizace dle svých webových 
stránek pracuje pouze na účetní závěrce za daný kalendářní rok. V současné době nám není 
známa jakákoli forma spolupráce s UZPS, která by vedla k rozvoji para plavání. 

České para plavání z.ú nabízí služby, které umožnují řídit činnost v plaveckých klubech 
(informační systém), dále služby vzdělávací atp. Odkaz na všechny služby - viz ceník 
https://ceskeparaplavani.cz/wp-content/uploads/2021/05/Cenik-sluzeb-CPP-2021.pdf  

Pro řízení plaveckého sportu je možno využít i další informační systémy. V případě vzniku 
sekce plavání při ČSPS je pak v jednání využívání systému plaveckého svazu. 

STK plavání ČPS a kluby si mohou nabízené služby vybrat a zajistit dle potřeb. V současné 
době jsme obeznámeni a některé plavecké kluby pracují v prostředí Open Swimu, který 
spravuje ČPP. 

3. Vize na období 2021-2023 
a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c  
Základní vizí pro toto období je vytvoření podmínek pro jednotné řízení para plavání se 
zastoupením všech klubů a svazů, které para plavání provozují.   

Vize předložená v žádosti o gestorství v roce 2020 je stále platná a některé kroky jsou již 
zrealizovány.  

Zrealizováno  

• ČSTPS připraví pro valnou hromadu 2020 změnu stanov a názvu tak, že bude svaz 
otevřen pro všechny typy postižení. Tím vytvoří, po dobu přechodného období, 
podmínky pro zajištění fungování sportu a jednotného řízení para plavání, a to ve 
spolupráci se stávajícími svazy dle typu postižení → Svaz měnil stanovy, strukturu a 
název a otevřel se všem typům postižení. Nově název Český PARA sport (ČPS), zápis 
změny v rejstříku od 7. 1. 2021 

• Řízení sportu bude zajištěno sportovně technickou komisí (STK), kterou zvolí zástupci 
všech para plaveckých klubů → Od března 2021 kluby navoleno nové složení STK 
plavání, která řídí sport. Hlavní důraz v tomto roce je na reprezentaci a zajištění 
přípravy plavců na LPH v Tokiu, dále pokračování série závodů Česko-slovenského 
poháru a komunikaci s kluby. 

Stále platným bodem naší vize je vytvoření jednotného řízení plavání. Jako ideální 
spatřujeme v začlenění sportu do struktury ČSPS a vytvoření sekce Para plavání v ČSPS. 
Vedení ČSPS je této variantě je otevřeno, je nutné pracovat a připravit legislativní kroky.  

b) Organizační struktura sportovního odvětví 
Cílem je vytvoření fungující struktury řízení sportu od sportovních klubů až po mezinárodní 
úroveň, zajistit soulad a fungování všech článků s respektováním spolkových principů a 
odbornosti. 

Navržená struktura řízení para plavání v přechodném období je kompatibilní s řízením 
plaveckých odvětví (sekcí) v ČSPS, kam je směřováno budoucí zastřešení para plavání.  

Členy ČPS jsou sportovní kluby, členství klubů je řádné a přidružené. Přidružené členství 
bylo ve stanovách vytvořeno pro kluby z jiných svazů dle typu postižení, aby byla zajištěna 

https://ceskeparaplavani.cz/wp-content/uploads/2021/05/Cenik-sluzeb-CPP-2021.pdf


jejich účast na řízení sportu prostřednictvím schůze / VH sportu. Členem svazu může být i 
klub nepostižených s např. jedním para sportovcem (podpora inkluze).  

Členové klubu si volí své představitele a ti zastupují klub na VH / schůzi sportu a volí členy 
STK. Sport i kluby pak mají zastoupení na VH svazu. 

Valné hromady (VH) para plavání se budou konat 1x ročně a volební VH 1x za 4 roky, vždy po 
paralympijských hrách. 

Sport řídí STK para plavání /odpovídá sekci plaváni při ČSPS a je zvolena na VH sportu.  

STK je 3členná, VH volí 3 členy, kteří si zvolí předsedu a místopředsedu viz statut STK 
https://ceskyparasport.cz/wp-content/uploads/2021/03/CPS_Statut-STK.pdf  

STK řídí sport a odpovídá zejména za tyto oblasti: 

• organizaci a řízení ČSP a MČR; 
• organizaci školení a semináře pro trenéry a rozhodčí; 
• provádění evidence a statistik výkonů; 
• klasifikace – zařazování sportovců do příslušných tříd na národní a mezinárodní 

úrovni; 
• stanovení realizačního reprezentačního týmu (vzdělání, zkušenosti, jazyková 

vybavenost); 
• stanovení kritérií pro zařazení do reprezentace, reprezentační smlouvy atd.; 
• metodické řízení talentované mládeže; 
• administrativní záležitosti, směrnice, řády (změny oddílové příslušnosti plavců); 
• finanční zabezpečení a PR sportu  
• zřízení trenérské rady 
• vytvoření pozice manažer – servisní pracovník pro STK, který bude komunikovat 

s mezinárodní federací sportu přímo (dnes IPC) 
• a všechny další činnosti potřebné pro řízení sportu; bude ukotveno ve Statutu STK 

Organizační diagram: 

  

 

  

IPC •mezinárodní zastřešení

ČPV •národní zastřešení

ČPS / 
ČSPS

•národní sportovní 
svaz

STK / Sekce 
Para plavání

•řízení para plavání v ČR a komunikace s IPC 
WPS

SK / TJ •kluby provozující para plavání

Členové 
SK/TJ

•sportovci/trenéři/asistenti/ 
rozhodčí/funkcionáři

https://ceskyparasport.cz/wp-content/uploads/2021/03/CPS_Statut-STK.pdf


c) Systém organizace soutěží  
Na klubové úrovni se budou pořádat oddílové / oblastní přebory dle možností klubů.  

Pořádání Česko-slovenského poháru s možností rozšíření počtu kol při zapojení dalších 
sportovních klubů do pořadatelství s vizí rozšíření Česko-slovenského poháru do okolních 
zemí a jeho transformace do středoevropského poháru. Jednotlivá kola poháru budou tak 
jako dnes zařazována do kalendáře mezinárodní federace.  

Sjednocení Mistrovství ČR pro všechny typy postižení včetně zapojení neslyšících sportovců, 
pokud bude mít ČSNS zájem. Může tím vzniknout jednotný dvoudenní závod s kvalitním 
technologickým a odborným zázemím a nastavením kvalifikačních limitů pro účast na MČR.  
Záměrem je zvýšit kvalitu závodu s návazností na jasnou prezentaci para plavání pro média 
i veřejnost. 

Účast a podmínky na závodech světové série, ME, MS a LPH budou řešeny v rámci STK. Cílem 
je zajistit odpovídající podmínky pro kvalitní reprezentaci sportovců s odpovídajícím 
realizačním týmem. 

d) Systém organizace reprezentace  
STK para plavání sestaví profesionální reprezentační tým na základě stanovených kritérií 
(odbornost, praxe, jazyková vybavenost) s obsazením následujících pozic: sportovní 
manažer, reprezentační trenér, asistenti trenéra, tappeři (pro zrakově postižené plavce), 
fyzioterapeut, klasifikátoři, kondiční trenér, výživový poradce, mentální kouč, PR a FR.  

STK para plavání vytvoří jednotná kritéria pro zařazení plavců do reprezentace A, B a 
juniorského výběru dle bodových výkonů. 

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 
STK para plavání zajistí veškerou agendu ohledně para plavání včetně komunikace 
s mezinárodní federací (dnes IPC). V této věci budeme jednat s ČPV o předání dílu 
administrativy pro zjednodušení systému přihlašování na závody a klasifikace. 

STK para plavání chce spolupracovat s organizacemi / institucemi s cílem zajistit nejlepší 
podmínky pro rozvoj a reprezentaci sportu (školení, metodika, rozbory, výsledkový servis 
atd.)  

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty)  
STK para plavání bude podporovat činnost jednotlivých sportovních klubů, motivovat kluby 
k zapojování nových členů (např. účast v ČSP), především dětí, mládeže a osob po úraze / 
nemoci.  

STK para plavání 

• bude pořádat pravidelná školení pro trenéry v klubech zaměřená na práci s mládeží;  
• v lokalitách, kde nejsou kluby určené pro para plavce, bude spolupracovat s kluby 

nepostižených za účelem začlenění para plavců; 
• talentovaní sportovci budou dle výkonnostních kritérií nominováni do juniorských 

reprezentačních týmů a jejich činnost bude následně podporována dle finančních 
možností STK para plavání; 

• bude pořádat soustředění pro talentovanou mládež s odborným vedením 
reprezentačního trenéra a trenérů pro daný typ postižení i se zapojením trenérů 
mateřských klubů; 



• bude spolupracovat se svazy dle typu postižení na zajištění účasti plavců na 
mezinárodních soutěžích dle typu postižení (přihlášky a nutná administrativa např 
na Global Games, Deaflympijské hry apod.); 

g) Mediální koncepce, práce s veřejností 
I v této oblasti je nutná profesionalizace a zajištění odborníků, kteří koncepci připraví a 
budou ji realizovat ve spolupráci s STK para plavání. Propojení mediální koncepce pod 
střechou ČSPS bude logické (všichni plavou) a jistě přínosné pro plavání jako takové. 

Obecně je hlavním cílem mediální oblasti představit srozumitelně para plavání (od 
rozvojové po paralympijskou úroveň), představit para plavce široké veřejnosti 
prostřednictvím webových portálů, sociálních sítí, tištěných médií, rozhlasu a TV v rámci 
celé ČR.  

K tomu je potřeba: 

• spolupracovat s mediálními partnery (rozhlas, televize, tisk, internetová média a 
sociální sítě); 

• prezentace para plavání v rámci různých výstav, seminářů, setkávání se 
s nepostiženou populací a představení sportu postiženích prostřednictvím 
interaktivních mítinků (Den s handicapem) v rámci Mezinárodního dne osob se 
zdravotním postižením (3.12.) apod.;  

• získat ke spolupráci významnou osobnost, která přispěje k popularizaci sportu; 

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví 
Striktní držení struktury ČPV dle typu postižení brání rozvoji para sportu. Přímá podpora 
klubů z NSA přispívá ke stabilizaci činnosti v klubech, je pozitivně vnímána a je motivující.  

Na klubové úrovni má jen málo klubů profesionální podmínky, je zapojeno stále dost 
nadšenců, osob, kteří pracují dobrovolně nebo za symbolickou odměnu. Nemohou se tak 
100 % věnovat veškeré potřebné činnosti v klubech (zajištění činnosti, administrativa, 
účetnictví, zajištění FR a PR oblasti).  

V ČR je nedostatek bezbariérových 50m bazénů včetně infrastruktury (ubytování)., kde by 
bylo možné pořádat soustředění a mezinárodní závody. V současné době nemůže ČR 
požádat o pořádání ME.  

5. Finanční zajištění činnosti 
Státní dotace MŠMT, od roku 2021 dotace NSA – předpokládáme zachování stávajících 
programů. 
- svaz podává žádost o dotaci (MŠMT / NSA) na programy reprezentace, podpora 

sportovních spolků a významné sportovní akce; 
• reprezentace: STK připraví finanční plán dle nadcházející sezóny s ohledem na 

počet sportovců v reprezentaci, počet soutěží a jejich finanční náročnosti a na 
zajištění osobního realizačního týmu; 

• podpora sportovních spolků: administrativní zázemí, mzdové prostředky pro 
realizační tým, vzdělávání klasifikátorů, rozhodčích, školení; 

• významné sportovní akce: pořádání ČSP a MČR, administrativní servis, 
pořadatelské náklady; 

• investiční dotační program; 

 



Samospráva (města, kraje) 
- svaz / klub podává žádost o dotaci v místech konání sportovních akcí (závody ČSP) 

Další zdroje: nadace, dary právnických a fyzických osob, sponzoring, sbírky, tomboly, dražby) 

Sportovní kluby vnímáme jako zásadní pro fungování sportu. Svou činnost zabezpečují 
vícezdrojovým financováním. Zásadní a motivační pro činnost je mít jistotu přísunu základní 
částky, kterou je možné udržet kluby v chodu.  
 
Strategický partner je důležitý pro to, aby přinesl sportu finanční jistotu a stabilitu i pro 
pokrytí nákladů v období, než je rozhodnuto o státní podpoře.   
 
Struktura finančního zabezpečení:  

• státní dotace NSA – finance na sportovce je potřebná, ale je potřeba finančně 
podpořit nezbytný realizační tým; 

• samospráva (města, kraje); 
• členské příspěvky v klubech;  
• vedlejší činnost klubů; 
• další zdroje (nadace, dary právnický a fyzických osob, sponzoring, sbírky, tomboly, 

dražby) 

Profesionalizace sportovců 

• Bez profesionalizace se neobejdeme. Je nutné, aby se sportovci věnovali přípravě 
více, než jen ve volném čase. Vezměme příklad z Francie, kde reprezentanti 
zaměstnaní na plný úvazek, chodí pouze na poloviční úvazek a zbytek pracovní doby 
věnují sportu. Jsou finančně zajištěni a po ukončení sportovní kariéry mají možnost 
vrátit se zpět do práce.   

• Para sport se na vrcholové úrovni nedá dělat na dobrovolné bázi s požadavkem 
výkonnosti na předních a medailových místech na ME / MS / PH. 

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví 
Jednotné řízení para plavání od rozvojové úrovně po paralympijskou. 

Vytvoření podmínek pro začlenění do ČSPS, vznik sekce para plavání v období 2021-2023. 

Profesionalizace řízení sportu, reprezentace – dostatek finančních prostředků a spolupráce 
s odborníky v zásadních oblastech (manažer sportu, PR, FR, fyzioterapeuti a další odborníci). 

Spolupráce s kluby nepostižených ve městech, kde zatím nejsou podmínky pro vznik klubu 
hendikepovaných a vyškolení potřebného personálu. 

Navázání spolupráce s regionálními specializovanými zařízeními např. rehabilitační 
oddělením, praktickými lékaři, rehabilitačními ústavy, léčebnami v každém regionu, které 
jsou vhodným prostředím pro zapojení nových členů. 

Zlepšit podmínky pro klasifikaci plavců, zajistit větší spolupráci s mezinárodními 
klasifikátory.  

Poskytování poradenství v oblasti řízení klubů, školení a vzdělávání personálu – sdílení 
informací.  

Profesionalizace sportovců. 



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

Návrh reformy vedení IPC a řízení jednotlivých sportů: 
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2019-
10/2019_10_25%20IPC%20Governance%20Review%20-
%20Remaining%20Fit%20For%20Purpose%20final_0.pdf 

Stanovy IPC: https://www.paralympic.org/ipc-handbook 

Struktura IPC: https://www.paralympic.org/ipc-structure 

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

Stanovy ČSPS:  
http://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/dokumenty-a-rady-
csps?download=86:stanovy-csps-2016 

 

8. Nepovinné přílohy (jakékoliv dokumenty důležité pro činnost daného sportu)  
Výsledky ČSP 2019:  
https://ceskyparasport.cz/wp-content/uploads/2019/12/SP_190101_CSP_Vysledky_FINAL-
3.pdf  

Doklad o rekordech z roku 1976: https://cstps.cz/wp-
content/uploads/2020/08/1979_PLA_Prehled_umisteni_rekordu_76-79.pdf 

Předpis ČSP 2020: https://cstps.cz/wp-content/uploads/2020/08/SP_200101_CSP-Predpis-
souteze_CORRECTED.pdf 

Kritéria zařazení do reprezentace: https://ceskyparasport.cz/para-plavani/  
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