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Kritéria zařazení do reprezentace plavání 2022 

Reprezentační program navazuje na dosavadní činnost STK plavání a pro následující rok vychází 
z dokumentu Koncepce rozvoje para plavání 2021 - 2023, která byla předložena na NSA dne 12. 7. 2021. 
Reprezentace navazuje na celoroční plavecký program v klubech s řádným a přidruženým členstvím v ČPS, 
v klubech nepostižených a ve svazech ČSMPS, ČSZPS a ČATHS.  

Vize 
Profesionální prostředí pro zajištění přípravy vrcholných plavců bez ohledu na typ a rozsah postižení. 

Poslání  
Koordinovaná příprava sportovců pro vrcholné soutěže. Příprava tříletého paralympijského cyklu. Stanovení 
rozpočtu a zajištění financí pro realizaci programu.  

Dlouhodobé cíle 
 

- sestavení jednotného reprezentačního týmu v novém paralympijském cyklu bez ohledu na věk a typ 
postižení na základě výkonnosti s hlavním cílem udržet dobrou komunikaci mezi všemi participanty; 

- stabilní realizační tým; 
- zisk maximálního počtu míst pro muže a ženy na LPH 2024; 
- každoroční účast reprezentace na mezinárodních závodech IPC WPS; 
- účast na EPYG, IWAS Games a obdobných soutěžích pro mladé, rozvojové a masters plavce; 
- podpora dodržování odpovídající životosprávy plavců nejen na reprezentačních akcích; 
- zajištění adekvátního materiálního vybavení pro reprezentanty a realizační tým; 
- přihláška perspektivních plavců na mezinárodní klasifikaci a s tím související podrobná příprava 

všech potřebných dokumentů; 
- administrativně organizační zajištění a finanční podpora dle disponibilních zdrojů (zde se 

předpokládá spolupráce s kluby a plavci).  
 

Krátkodobé cíle  
 

- zajištění společných soustředění s důrazem na kvalitní a intenzivní přípravu na vrcholné závody 
sezóny a podporu týmovosti; 

- celoročně koordinovaná příprava reprezentantů ideálně ve spolupráci s osobními trenéry; 
- účast maximálního počtu reprezentantů na MS 2022; 
- vyplavání co největšího počtu finálových účastí a zisk alespoň jedné medaile na MS 2022. 

 
Reprezentační tým A 
 

- řádné / přidružené členství v ČPS / ČSMPS / ČSZPS / ČATHS 
- licence IPC na rok 2022 a mezinárodní klasifikace World Para Swimming  
- individuální výkon alespoň 600 bodů zaplavaný na dlouhém (50m) bazénu v roce 2021 

 
Kandidáti reprezentace 
 

- řádné / přidružené členství v ČPS / ČSMPS / ČSZPS / ČATHS 
- licence IPC na rok 2022 a mezinárodní klasifikace World Para Swimming  
- individuální výkon alespoň 450 bodů zaplavaný na dlouhém (50m) bazénu v roce 2021 

 
Bodový výkon je počítán dle platného bodového systému použitého v daném roce pro pohárovou sérii. 
Výkon pro zařazení do reprezentace 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. 
Návrh na výjimku předkládá STK reprezentační trenér. 
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Povinnosti reprezentanta v A týmu  

- účast na závodech světové série v Lignanu Sabbiadoru a IDM v Berlíně 
- zúčastnit se alespoň 75 % závodů domácí pohárové série 
- povinná účast na MČR jako kontrolní závod před MS 
- plavci se splněnými MQS limity účast na MS 
- účast na soustředěních v Domažlicích, Lignanu Sabbiadoru a v Bulharsku 

 
Povinnosti kandidáta reprezentace  

- účast alespoň na jednom závodě světové série  
- účast alespoň na jednom plánovaném reprezentačním soustředění 
- zúčastnit se alespoň 75 % závodů domácí pohárové série  
- povinná účast na MČR  

 
Sestavení týmu 
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 
doporučení reprezentačního trenéra a zaplavaných výkonů v daném roce. Reprezentantem se plavec/ 
plavkyně stává po uzavření reprezentační smlouvy. 

Finanční zabezpečení 
Primárně je činnost reprezentace financována z přidělené dotace NSA. Financování nákladů na konkrétního 
reprezentanta nad rámec přidělené dotace je věcí dohody mezi příslušnými subjekty.  

Čerpání dotace 

- účast na mezinárodních závodech Approved nebo Sanctioned WPS; 
- účast na reprezentačních soustředěních; 
- zajištění realizačního týmu; 
- vybavení a doplňky stravy; 
- fyzioterapie, kondiční příprava, lékařské zabezpečení; 
- náklady související s opatřeními Covid-19; 

  
Důvody pro vyřazení plavce z týmu 
 

- ztráta členství v ČPS / ČSMPS / ČSZPS / ČATHS 
- ukončení sportovní kariéry 
- na návrh reprezentačního trenéra může být vyřazen každý plavec/plavkyně, který (á) nebude během 

sezóny respektovat stanovená pravidla a povinnosti vyplývající z reprezentační smlouvy, schvaluje 
STK PLA ČPS 
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Složení reprezentačního týmu pro rok 2022 

Reprezentační tým A 
 
Arnošt Petráček – 885b na 50 m znak - PH Tokio, PLAVÁNÍ České Budějovice, Jan Šimek 
Jonáš Kešnar – 803b na 200m polohový závod - PH Tokio, PK Jindřichův Hradec, Jan Šimek 
David Kratochvíl – 728b na 100m znak – MČR, PK Tachov, Rudolf Hütta, Jiří Kratochvíl, Stanislava 
Kratochvílová 
Tadeáš Strašík – 718b na 100m prsa - ME Funchal, Ústecká akademie plaveckých sportů / PPP, Petr Thiel 
Vendula Dušková – 682b na 100m prsa - PH Tokio, SK KONTAKT Karlovy Vary, Jan Šimek  
Petr Frýba – 635b na 100m volný způsob - IDM Berlín, TJ Delfín Náchod / PPP, Martin Cöger 
 
Kandidáti reprezentace 
 
Dominika Míčková – 580b na 50m prsa - IDM Berlín, SK KONTAKT BRNO, Jan Sommer 
Anežka Floriánková – 577b na 100m znak – PSCP, PARA PLAVÁNÍ PRAHA, Jan Nevrkla 
Agáta Koupilová – 541b na 400m volný způsob – MSR, SK KONTAKT BRNO, Jan Sommer 
Jakub Vaněk – 538b na 50m volný způsob - MČR; SK KONTAKT OSTRAVA, Bohumil Vaněk, Silvan Rykala 
Eva Linhartová – 486b na 50m volný způsob – MČR, PK Jindřichův Hradec, Jan Šimek 
Alexandra Borská – 476b na 100m znak – PSCP, PARA PLAVÁNÍ PRAHA, Jan Nevrkla 
Jan Holub – 460b na 100m volný způsob – PSCP, SK KONTAKT BRNO, Jan Sommer 
Josef Duchan – 457b na 100m volný způsob – MČR, SK KONTAKT BRNO, Jan Sommer 
Tomáš Hlavinka – 457b na 50m znak – MČR, PARA PLAVÁNÍ PRAHA, Jan Nevrkla 
 
Plavci pravděpodobně splňující kritéria pro získání dotace NSA. Na návrh reprezentačního trenéra zařazeni 
mezi kandidáty reprezentace (bude potvrzeno po vyhlášení výzvy). 
 
Petr Andrýsek – 426b na 100m prsa – ME Funchal, PARA PLAVÁNÍ PRAHA, Jan Nevrkla 
Vít Šašek – 349b na 100m prsa – MSR, PARA PLAVÁNÍ PRAHA, Jan Nevrkla 
 
Miroslav Smrčka – se v letošním roce nebude účastnit závodů IPC WPS po konzultaci s osobním trenérem 
Petrem Budínským 
 
Základní realizační tým 
Reprezentační trenér: Jan Šimek 
Asistentka reprezentačního trenéra: Alžběta Řehořková  
Kondiční příprava: Gustav Červený 
 
Personální zabezpečení na jednotlivých reprezentačních akcích je věcí dohody mezi příslušnými subjekty. 
 
___________________________________________________________________________________  
Zpracoval:  A. Řehořková a J. Šimek   
Schválil: STK plavání 
Datum:  20. 1. 2022  


