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Název: Koncepce rozvoje paralyžování v alpských disciplínách 

intelektuálně, spasticky, tělesně, zrakově postižených a neslyšících 

alpských lyžařů a snowboardistů 2022-2023  

 

Předkladatel: Svaz lyžařů České republiky 

adresa Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6 

IČO 00537632  

Webová prezentace www.monoski.info  

Odkaz na sociální sítě www.facebook.com/monoskiteam  

Kontaktní osoba Jakub Čeřovský/generální sekretář SLČR, jakub.cerovsky@czech-ski.com 

    nebo Marek Dušek/předseda Komise handicapovaných lyžařů, marek.dusek@czech-ski.com 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.monoski.info/
http://www.facebook.com/monoskiteam
mailto:jakub.cerovsky@czech-ski.com
mailto:marek.dusek@czech-ski.com


 

  
  

 

1. Historie (doplňte sportovní odvětví) v ČR   

(povinně celkem min. 4 body pro gestorství)  

a) Od kdy se daný sport realizuje. (max. 1 bod) 

Handicapovaní lyžaři jsou v ČR sdruženi jak ve vadových svazech ČPV, tak i národní autoritě 

lyžování – SLČR. Celkem tedy v sedmi různých svazech (ČAHTS, ČFSH, ČSMPS, ČSNS, ČSTPS, 

ČSZPS a SLČR), které mezi sebou navzájem neumí komunikovat.  

 

Do struktury SLČR byli handicapovaní lyžaři začlenění v roce 2007, v roce 2009 byl první 

pokus o vytvoření Komise handicapovaných lyžařů neúspěšný díky jednání ČPV. Založení 

komise se podařilo zrealizovat až na druhý pokus v roce 2014. V tuto chvíli SLČR sdružuje dva 

spolky, které se v rámci svazu podílí na rozvoji paralyžování. V těchto dvou organizacích je 

sdruženo přes 70 členů.  

 

Od roku 1973 existuje lyžování v ČR jako organizovaný sport v rámci Svazu tělesně a zrakově 

postižených sportovců.  

Sjezdové lyžování na monoski je poměrně mladý sport, který v posledních letech 

zaznamenává dynamický rozvoj. Díky kompenzačním pomůckám mohou tento sport 

provozovat i lidé s těžkým tělesným či kombinovaným postižením. Prvotní impuls k rozvoji 

lyžování na monoski u nás byl od Svazu lyžařů ČR, který kontaktovala monolyžařská 

závodnice, instruktorka lyžování z Anglie D. Smithová (mistryně Velké Británie). Se svým 

týmem poprvé seznámila v roce 1992 v Krkonoších české handicapované sportovce 

s monoski. Prvními lyžaři, kteří si monoski na území ČR měli možnost vyzkoušet, byli 

v průběhu týdenního kurzu ve Špindlerově Mlýnu herec Jan Potměšil, jehož otec Jaroslav byl 

v oblasti lyžování osob zdravotně postižených velmi aktivní na FTVS UK v Praze a Martin 

Kovář, který se v následujících letech proslavil jako několikanásobný plavecký medailista z 

LPH či MS.  

Následný impuls k šíření lyžování na monoski byl z iniciativy Univerzity Palackého v Olomouci 

(UPOL). Od roku 1992 se lyžování vozíčkářů rozvíjí nejprve na zmíněné fakultě, od roku 1994 

i na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS UK). Na území ČR se 

konaly v lednu 1994 první závody v rámci 1. ročníku Moravského poháru. V Krkonoších se 

lyžování vozíčkářů začíná rozvíjet od roku 1996. 

 

ČATHS ve svém svazu sdružovala historicky pouze výkonnostní lyžaře 

(www.caths.cz/wordpress/sporty/sjezdove-lyzovani/)  

ČFSH se lyžování historicky nevěnuje, v posledních deseti letech měli pouze jednoho alpského 

lyžaře, který se do roku 2014 věnoval snowboardingu. Po ZPH 2014 ovšem neuspěl se 

zdravotní klasifikací ve snowboardingu, tu získal až u alpského lyžování (více na 

www.spastic.cz/ostatni-sporty)  

Český PARA sport (https://ceskyparasport.cz/sjezdove-lyzovani/)  

ČSMPS se věnoval historicky alpskému a klasickému lyžování. V posledních letech se 

zaměřuje na severské lyžování – více informaci na www.csmps.cz/lyzovani/  

http://www.caths.cz/wordpress/sporty/sjezdove-lyzovani/
http://www.spastic.cz/ostatni-sporty
https://ceskyparasport.cz/sjezdove-lyzovani/
http://www.csmps.cz/lyzovani/


 

  
  

ČSNS se věnuje snowboardingu, alpskému a klasickému lyžování (https://csns-

sport.cz/sporty/lyzovani). 

ČSZPS (www.sport-nevidomych.cz/index.php?dir=sporty&spr=lyzovani%20sjezdove). 

Snowboarding je velmi mladá sportovní disciplína, která má v českém handisportu velmi 

malé zastoupení. Na výkonnostní úrovni se v ČR snowboardingu věnují pouze neslyšící, 

přesto Tomáš Pazdera patří k naprosté světové špičce. Na území ČR se konaly první 

snowboardové závody pro neslyšící v roce 2009 na Pradědu. 

b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat).   

(max. 1 bod)  

ČATHS, ČFSH, Český PARA sport, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS, SLČR 

c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority. (max.1 bod)  

ČATHS = prostřednictvím ČPV IPC 
ČFSH = prostřednictvím ČPV IPC 
Český PARA sport = prostřednictvím ČPV IPC 
ČSMPS = VIRTUS 
ČSNS = ICSD 
ČSZPS = prostřednictvím ČPV IPC 
SLČR = FIS 
 

d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní.  

(max.1 bod)  

Snaha SLČR o spolupráci doposud skončila vždy na oficiální rovině fiaskem. Neoficiální 

spolupráce s jednotlivými lyžaři či týmy probíhá ale bezproblémově. Vadové svazy sice 

faktickou spolupráci nikdy nechtěli přijmout, ale rádi využívají našich akcí – reprezentanti 

vadových svazů se účastní jak výukových kurzů, tak i sportovních kempů, které pořádáme. 

Do mezinárodních závodů, které jako jediní na území ČR od roku 2009 pořádáme, se zapojili 

většinou všichni reprezentanti napříč svazy.  

 

2. Současný stav (doplňte sportovní odvětví) v ČR   

(povinně celkem min. 6 bodů pro gestorství)  

a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů (max.1 bod)  

Mezinárodní autoritou SLČR je FIS (aktuálně má FIS 132 členů), tedy mezinárodní střešní 

organizace lyžování, která by dle oficiálních informaci z VH IPC 2019 měla řízení paralyžování 

přebrat od IPC do roku 2030 

b) Počet SK/TJ (sportovních klubů/tělovýchovných jednot), sportovců, trenérů, 

rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů (max.1 bod) 

SLČR sdružuje dvě organizace, které se věnují paralyžování (především TP lyžování). V SLČR 

je možné jak členství prostřednictvím SK/TJ, tak i individuální členství. SLČR sdružuje v tuto 

chvíli 8 výkonnostních paralyžařů (4 paralyžaři splňují limit NSA pro financování z Výzvy 

18/2020), 1 profesionální trenér, 25 licenčních instruktorů monoski, přes 50 dobrovolníků (v 

sezóně zapojíme do naší činnosti okolo 300 lidí, z toho je přes 100 účastníků s různým typem 

zdravotního handicapu). Projekt alpského lyžování zajišťuje jeden funkcionář. Snowboard 

https://csns-sport.cz/sporty/lyzovani
https://csns-sport.cz/sporty/lyzovani
http://www.sport-nevidomych.cz/index.php?dir=sporty&spr=lyzovani%20sjezdove


 

  
  

pro handicapované v rámci SLČR nabízí cca. 5 SK/TJ, sdruženi jsou dva neslyšící sportovci, na 

jejichž přípravě se podílí 3 trenéři, 2 dobrovolníci a 1 funkcionář.  

ČATHS = individuální členství, 2 paralyžaři se připravují výhradně v SLČR 

ČFSH = 1x sportovní klub, 1 výkonnostní paralyžař splňující limity NSA pro Výzvu 18/2020 

Český PARA sport = 3x SK, 1 výkonnostní paralyžařka nesplňující limity NSA pro Výzvu 

                                     18/2020  

ČSMPS = cca 9 – 10 SK, 38 lyžařů (drtivá většina se věnuje pouze klasickému lyžování, 3 lyžaři   

               se věnují alpskému lyžování) 

ČSNS = žádný SK/TJ, 1 x výkonnostní lyžař v alpských disciplínách a 1x ve snowboardingu 

             (ostatní lyžaři jsou na rekreační úrovni) 

ČSZPS = o počtech SK/TJ nemáme bližší informace, 1 trenér, 2 výkonnostní paralyžaři splňující 

               limity NSA pro Výzvu 18/2020 – Podpora reprezentace ZPS 2021 

c) Systém práce s mládeží a talenty (max.1 bod)  

SLČR prostřednictvím Centra handicapovaných lyžařů (CHL) pořádá v zimních střediscích 

Krkonoš výukové lyžařské kurzy pro širokou veřejnost lidí s různým typem handicapu, 

různých věkových i sociálních skupin. Pořádáme kurzy jak pro jednotlivce, tak i organizované 

skupiny především v zimních střediscích Krkonoš (Špindlerův Mlýn, Janské Lázně, Pec pod 

Sněžkou). Zaměřujeme se především na TP lyžaře, akcí se ale účastní i lyžaři s kombinovaným 

či spastickým handicapem. Výukových kurzů se každoročně zúčastní přes 100 lidí s různým 

typem handicapu. Zdatní paralyžaři se následně zapojují do sportovních kempů, kde mají 

možnost pod vedením našich reprezentantů vyzkoušet si sportovní přípravu paralyžaře. 

Sportovní příprava CZECH PARA ALPINE SKI TEAMu probíhá ve Špindlerově Mlýně na Stohu 

a v rakouských Alpách na ledovcích Mölltal či Pitztal. V současné době náš tým tvoří 8 

výkonnostních paralyžařů s tělesným handicapem. 

d) Systém organizace soutěží (max.1 bod) 

SLČR je prostřednictvím CHL jediným pořadatelem domácích a mezinárodních závodů na 

území ČR pro paralyžaře soutěžící pod patronací IPC. V rámci domácího MČR pořádáme 

mezinárodní závody IPC v kategorii NC (Národní mistrovství) v technických disciplínách 

(slalom speciál a obří slalom) a v rychlostních disciplínách (super-G).  

Mezinárodní závody zařazené v kalendáři IPC pořádáme od roku 2009, pořadateli domácího 

MČR jsme od roku 2004. Nabídka na pořádání společného MČR pro tělesně a zrakové 

postižené lyžaře předložená na ČPV v roce 2016 byla ze strany vadových svazů negovaná 

nebo vůbec nereagovali.  

Vadové svazy jako ČATHS, ČFSH, Český PARA sport či ČSZPS žádné závody v alpském lyžování 

nepořádají, alespoň nám to není známo. ČSMPS pořádá MČR pouze v klasickém lyžování, 

ČSNS pořádá své vlastní MČR v alpských disciplínách zpravidla koncem března daného roku 

v Koutech nad Desnou. 

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (max.1 bod)  

V minulých letech (před vypuknutím pandemie) našich akcí využívali sportovci z ČATHS, 

ČFSH, ČSTPS a ČSZPS. Bezproblémová komunikace a domluva je s ČATHS a ČFSH. V červnu 

2020 SLČR oslovili zástupci ČSNS s žádostí o schůzku ohledně gestorství. Následně jsme se 

domluvili na společné přípravě Koncepce rozvoje paralyžování na období 2020-2022 pouze 

na snowboarding neslyšících. Výzva byla ovšem bez uvedení konkrétních důvodů zrušena. 



 

  
  

Ostatní lyžařské disciplíny se měli následně začlenit do Komise handicapovaných lyžařů SLČR 

tak, abychom společně v období 2020 – 2022 vytvořili zázemí pro rozvoj lyžování neslyšících. 

V roce 2021 ale zájem o společnou koncepci ze strany trenérů neslyšících lyžařů výrazně 

ochabl. S garantem lyžování ČSMPS Pavlem Svobodou jsme navázali kontakt z kraje roku 

2021 a otevřeli možnosti společných akcí (účast sportovců z ČSMPS na sportovních kempech 

CZECH PARA ALPINE SKI TEAMu a mezinárodních závodech, které pořádáme pod patronací 

IPC). Jako s jediným svazem sdruženým v ČPV jsme se na společné cestě domluvili. 

21.6. 2021 jsme oslovili prostřednictvím vedení ČPV všechny jejich sdružené svazy s žádostí 

o on-line schůzku ke společné koncepci rozvoje paralyžování. Bohužel neúspěšně. 

SLČR o spolupráci s vadovými svazy stojí, myslíme si, že je pro rozvoj nejen paralyžování 

zásadní. Prozatím ale panuje u vadových svazů velká nedůvěra ke svazům „zdravých“. To se 

budeme snažit postupnými kroky změnit. 

f) Spolupráce s ČPV (Český paralympijský výbor), UZPS (Unie zdravotně postižených 

sportovců) nebo dalšími servisními organizacemi-pozitivní i negativní. (max.1 bod)  
Od konce roku 2018 je spolupráce s ČPV relativně funkční. Informace z IPC nám ČPV většinou 

předává jako všem sdruženým svazům nepřeložené el. poštou, sportovce SLČR sekretariát 

ČPV přihlašuje na mezinárodní závody IPC. V prosinci 2020 se SLČR obrátil na vedení ČPV 

s žádostí o zaslání nominačních kritérií pro ZPH 2022. Bohužel do července 2021 paralyžaři 

nevědí nominační kritéria pro nominaci na ZPH 2022.  

 

3. Vize na období 2022-2023 

(povinně celkem min. 7 bodů pro gestorství)  

a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (2 body; povinně min. 1 bod)  

SLČR žádá NSA o gestorství pro alpské lyžování intelektuálně, spasticky, tělesně, zrakově 

postižené lyžaře a na základě dotazu NSA jsme koncepci v září 2021 rozšířili i o neslyšící 

alpské lyžaře a snowboard. V případě, že SLČR bude v této výzvě úspěšný, budeme 

navrhovat vadovým svazům zaměřujících se na další lyžařské a snowboardové disciplíny 

vstup do struktury SLČR tak, aby SLČR mohl v následné výzvě o gestorství žádat o komplexní 

lyžařské a snowboardové disciplíny bez ohledu na typ handicapu či lyžařskou disciplínu. 

Spolupráce mezi zainteresovanými svazy (ČATHS, ČFSH, Český PARA sport, ČSMPS, ČSNS a 

ČSZPS) je nezbytně nutná, abychom dosáhli stanovených cílů. S naší vizí velmi rádi 

seznámíme všechny zástupce „vadových“ svazů a požádáme je o úzkou spolupráci. 

V současné chvíli jednotlivé skupiny reprezentantů na závodech IPC bezproblémově 

spolupracují, proto bychom rádi na této spolupráci dále stavěli.  

Alpským disciplínám se v ČR věnují na výkonnostní úrovni 3 lyžaři s intelektuálním 

handicapem, z toho jedna lyžařka je i členem SLČR. Lyžaře s intelektuálním handicapem 

bychom rádi zařazovali jak do pořádaných výukových kurzů v Krkonoších, tak i do 

sportovních kempů CZECH PARA ALPINE SKI TEAMu. Zároveň bychom mezinárodní závody, 

které pořádáme pod patronací IPC, rádi rozšířili o dvě kategorie pro intelektuálně 

handicapované alpské lyžaře (s nabídkou závodů bychom oslovili i okolní státy). Tímto 

záměrem bychom výrazně rozšířili možnost sportovního porovnání intelektuálně 

znevýhodněných alpských lyžařů.  



 

  
  

Na rozvoji paralyžování intelektuálně, spaticky, tělesně, sluchově a zrakově postižených se 

budou podílet lidé přímo z lyžařského prostředí a další odborníci, kteří mají s lyžováním 

jednotlivých typů handicapů zkušenosti. 

SLČR má sdružené ve své struktuře mj. i neslyšící lyžaře a snowboardisty. Jedná se o 

reprezentanty Terezu Kmochovou (alpské lyžování), Tomáše Pazderu (snowboarding) a cca. 

8 neslyšících dětí v SSC Vítkovice.  

 

SLČR, prostřednictvím Sportovního centra alpského lyžování handicapovaných, nabídne 

všem subjektům zaměřujících se na oblast lyžování zdravotně postižených účast v projektu 

sportovního centra (tedy i včetně neslyšících lyžařů a snowboardistů). Výukové kurzy budou 

zajišťovat fundovaní instruktoři s ohledem na typ handicapu jednotlivých lyžařů. Sportovní 

program bude zaštiťovat profesionální trenér, se kterým bude uzavřena trenérská smlouva 

a další trenéři na DPP z lyžařského prostředí či z prostředí specifických handicapů. Ke školení 

nových trenérů a instruktorů budeme využívat metodických školení SLČR, tak i dosavadní 

spolupráce s UP v Olomouci (školení nových instruktorů monoski či instruktorů pro ZP). 

ČPV budeme i nadále vnímat jako národní autoritu sportu ZPS, která bude našim 

parasportovcům zajišťovat odpovídající servis.  

b) Organizační struktura sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod)  

KHL při SLČR funguje na základě Statutu, který schválil VV SLČR (viz. příloha). V případě, že 

by se rozhodli zástupci vadových svazů vstoupit do struktury SLČR, rádi budeme reflektovat 

na případné změny ve struktuře KHL. V SLČR je možné jak individuální členství, tak i členství 

prostřednictvím SK/TJ. Finální návrh změny Statutu ovšem schvaluje VV SLČR, což je třeba 

respektovat. S ohledem na počty výkonnostních paralyžařů v ČR vnímáme tříčlennou Komisi 

handicapovaných lyžařů jako dostatečnou.  

 

Struktura paralyžování SLČR  

Komise handicapovaných lyžařů (KHL) 

(řídí se Statutem Komise handicapovaných lyžařů SLČR – viz. příloha) 

- vedení KHL je tříčlenný poradní orgán VV SLČR (předseda, místopředseda, člen) 

- předkládá VV SLČR návrhy KHL ke schválení 

Trenérská rada 

- reprezentační trenér bude předsedou trenérské rady 

- trenérská rada bude složena ze všech trenérů jednotlivých paralyžařů a KHL bude 

předkládat návrh nominací na významné závody (MS, ZPH) a zároveň předá zdůvodnění 

nominace 

Revizní komise 

- tříčlenná komise volená na VH a schvalovaná VV SLČR 

Valná hromada 

- probíhá dle schváleného Statutu VV SLČR 

c) Systém organizace soutěží (2 body; povinně min. 1 bod)  

V letech 2022 - 2023 počítáme s organizováním mezinárodních závodů IPC v kategorii NC, 

které pořádáme od roku 2009. Vzhledem k malému počtu paralyžařů v ČR se ekonomicky 

nevyplatí pořádat jakékoliv další závody na národní úrovni. Vedle paralyžařů, kteří se závodů 

IPC účastní (více o kategoriích najdete na www.czech-ski.com/ostatni/paralyzovani/o-



 

  
  

discipline/ipc-alpske-lyzovani-prehled-klasifikace), bychom rádi do závodů zařadili i další dvě 

kategorie pro lyžaře s intelektuálním znevýhodněním. Lyžaři s intelektuálním 

znevýhodněním mají velmi omezené možnosti sportovního porovnání. S tímto projektem 

bychom oslovili i okolní státy.  

Ambicí SLČR s výhledem do dalších let je zrealizovat ve Špindlerově Mlýně Evropský pohár, 

který by navazoval na velkou akci typu SP v alpských disciplínách zdravých lyžařů. 

Se zástupci Slovenského paralympijského výboru (STK lyžování / J. Medera) jsme otevřeli i 

téma uspořádání společných závodů v rámci V4. Plánujeme, že Visegradský pohár bude 

v sezóně 2022/2023 součástí závodů IPC, které jednotlivé členské státy V4 pod patronací IPC 

pořádají.  

d) Systém organizace reprezentace (2 body; povinně min. 1 bod)  

Kdo je reprezentant?  

SLČR vnímá reprezentanta každého parasportovce, který splňuje nastavená kritéria státní 

podpory NSA z Výzvy „Podpora reprezentace ZPS“. SLČR plánuje v období 2022 – 2023 

sdružovat reprezentanty s intelektuálním, spastickým, tělesným, zrakovým handicapem a 

neslyšící alpské lyžaře a snowboardisty.  Reprezentační tým alpského lyžování by měl 

vystupovat nejen na mezinárodních závodech jednotně. Příprava bude zajištěna 

fundovaným odborníkem z lyžařského prostředí, se kterým budeme mít sepsánu trenérskou 

smlouvu. Tréninkové kempy budeme realizovat na ledovci Mölltal, kde má od zimní sezóny 

2020/2021 své zázemí i reprezentace alpského lyžování ČR všech věkových kategorií. Naše 

kempy budeme, jako v minulých letech, propojovat s reprezentačními výběry alpského 

lyžování jak juniorského, tak i seniorského týmu „zdravých“. Vzhledem k vlastnické struktuře 

nových majitelů rakouského ledovce jsme začali i jednat se zástupci SPV (STK lyžování / J. 

Medera) o vytvoření společného tréninkového zázemí na Mölltale pro české a slovenské 

paralyžaře.  

Účast na závodech bude v mnoha případech individuální záležitostí jednotlivých paralyžařů. 

Jsou disciplíny a svahy, které více či méně vyhovují jednotlivým sportovcům, což budeme 

určitě zohledňovat. 

V období 2022 – 2023 budeme vycházet z dosavadního modelu, kdy spolu na závodech IPC 

bezproblémově kooperují týmy tělesně, spasticky a zrakově postižených lyžařů. Lyžaři 

neslyšící mají vlastní závody a fungování reprezentačního týmu neslyšících tomu 

samozřejmě přizpůsobíme. Náš realizační tým jsme pro zimní sezónu 2021/2022 rozšířili o 

profesionálního trenéra z běžného lyžařského prostředí (Pavel Fišer působil v minulé sezóně 

jak trenér a později jako šéftrenér juniorské chlapecké reprezentace ČR v alpských 

disciplínách). Pavel Fišer bude plnit v našem projektu roli reprezentačního kouče všech výše 

uvedených handicapů, který bude úzce spolupracovat s jednotlivými trenéry lyžařů různých 

typů handicapů.  

 

IPC – World Para Alpine Skiing pořádá závody v kategorii WPAS, NC, EP, SP, MS, ZPH. 

 

Nominační kritéria SLČR pro účast paralyžařů ČR na závody IPC: 

Nominační kritéria SLČR je potřeba v tuto chvíli brát jako návrh, který budeme s dalšími 

subjekty dále rozpracovávat. Návrh nominačních kritérií vnímáme jako odrazový můstek 



 

  
  

k vytvoření jasných akceptovatelných pravidel, které budou sportovcům známe 

v dostatečném předstihu před každou významnou sportovní akcí. 

1) WPAS a národní mistrovství jednotlivých zemí (dále NC): pro účast na závodech této 

kategorie není stanoven IPC žádný výkonnostní limit, tzn., že ani interně v ČR není potřeba 

vytvářet kritérium. Jedinou podmínkou je, aby sportovec vlastnil a měl aktivní/uhrazenou 

licenci pro účast na závodech IPC 

2) EP a SP: kritéria pro účast na závodech EP a SP určuje IPC. Sportovci pro účast na těchto 

závodech musí splňovat stanovená kritéria/výkonnost IPC (to platí i pro udělování divokých 

karet). Zde jsou tedy kritéria nastavena IPC a ČR je pouze přejímá. 

3) MS, ZPH a ZDH: na tyto významné akce nominuje reprezentanty ČPV, proto budeme s ČPV 

na nominačních kritériích v maximální možné míře kooperovat. Do společné diskuse budeme 

ČPV navrhovat nominační kritérií pro účast paralyžařů na MS a ZPH dle následujícího klíče 

(nastavená kritéria vnímáme jako odrazový můstek, nikoliv jako dogma SLČR – náš návrh 

vychází z kritérií alpského úseku SLČR): 

1) medaile z posledního MS, ZPH, ZDH – pořadí se určí podle hodnoty nebo počtu medailí 

z posledního MS, ZPH, ZDH s podmínkou, že aktuální výkonost reprezentanta musí být 

odražena i v aktuálních žebříčcích mezinárodních autorit daných sportů (např. u IPC 

WPASbody - obdoba FISbodů u zdravých lyžařů. Zde reprezentant musí splňovat 

kritérium IPC pro účast na SP) 

2) rozhoduje počet získaných bodů ve SP za posledních 18 měsíců (reprezentant se musí 12 

měsíců před konáním MS, ZPH či ZDH minimálně zúčastnit jednoho závodu SP) 

3) rozhoduje počet získaných bodů v EP za posledních 18 měsíců (reprezentant se musí 12 

měsíců před konáním MS, ZPH či ZDH minimálně zúčastnit jednoho závodu EP) 

4) WPASbody dle aktuálního žebříčku IPC pro jednotlivé disciplíny 

Finální nominace na MS, ZPH či ZDH je vždy schvalovaná vedením KHL na základě návrhu 

Trenérské rady. Nominace jsou vždy tvořeny na základě aktuální sportovní výkonnosti 

s ohledem na co nejlepší umístnění sportovců v dané disciplíně pro ČR. Trenérská rada může 

ve výjimečných a odůvodnitelných případech upřednostnit nominaci sportovce 

s mimořádnou sportovní výkonností a předpokladem sportovního úspěchu na dané akci.  

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (2 body; povinně min. 

1 bod)  

ČPV respektujeme jako národní autoritu pro handisport na území ČR. Lyžování patří mezi 

sporty přímo řízené IPC. Na rozvoji lyžování s ČPV a jeho sdruženými svazy plánujeme úzce 

spolupracovat a zároveň bychom se rádi pokusili realizací úspěšných projektů změnit v očích 

široké veřejnosti, nejen parasportovců, „značku“ ČPV. UZPS je subjekt, o kterém víme sice že 

existuje, ale reálnou činnost jsme nikdy nezaznamenali.   

 

S ČPV očekáváme spolupráci v následujících oblastech: 

1) administrativní: od ČPV očekáváme informování o aktualitách zasílaných z IPC v českém 

jazyce, přihlašování sportovců na mezinárodní závody, odesílání přihlášky pořadatele 

mezinárodních závodů IPC 

2) marketingová: od ČPV očekáváme kooperaci na společných projektech jako je 

oslovování potencionálních nových sportovců, rozvojové programy paralyžování, školení 

nových instruktorů 



 

  
  

- využití domácích i zahraničních zdrojů k financování sportovní činnosti (např. 

možnost využití Nadace Agitos) 

- propagace a šíření informací o paralyžování přes sociální sítě ČPV 

3) Zimní paralympijské a deaflympijské hry: od ČPV očekáváme úzkou spolupráci při 

zajištění účasti českých reprezentantů na ZPH a ZDH 

- aktivní účast SLČR v přípravném štábu na ZPH a ZDH 

- nastavení nominačních kritérií pro účast lyžařů, snowboardistů na ZPH a ZDH 

- zajištění spolufinancování sportovní přípravy reprezentantů ČR na ZPH a ZDH 

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty) (2 body; povinně 

min. 1 bod)  

V rozvoji paralyžování budeme navazovat na dosavadní činnost SLČR a projekt Centra 

handicapovaných lyžařů. Naší prioritou bude vytvořit ještě lepší podmínky jak pro 

instruktory/trenéry, tak i začínající lyžaře, ze kterých bychom rádi generovali i nové 

parasportovce, budoucí účastníky mezinárodních závodů.  

Formou výukových kurzů pro širokou veřejnost handicapovaných, které v zimních střediscích 

Krkonoš pořádáme (od roku 1996 kurzy pořádají instruktoři Centra handicapovaných lyžařů, 

od roku 2007 jsou akce realizované pod záštitou SLČR), přes sportovní kempy, kde si zdatní 

paralyžaři mohou vyzkoušet trénink v brankách pod vedením současných reprezentantů až 

po přípravu reprezentantů pod vedením fundovaného odborníka. Pro období 2022 – 2023 

plánujeme více rozpracovat projekt „Sportovní centrum alpského lyžování 

handicapovaných“, které VV SLČR zřídil v roce 2019. SC bude sloužit k přípravě nejen 

současných reprezentantů, ale i nadějných paralyžařů bez ohledu na typ handicapu, kteří 

mají předpoklady pro úspěšné reprezentování ČR na mezinárodních závodech v dalších 

letech.  

Navrhovaná koncepce rozvoje paralyžování vychází z projektu, který v tuto dobu realizujeme 

v rámci SLČR pro TP lyžaře. Současný projekt alpského lyžování plánujeme rozšířit i pro lyžaře 

s dalšími typy handicapu. S touto nabídkou jsme opakovaně zástupce vadových svazů 

seznámili a nabídli možnost kooperace na společném projektu. Bohužel bez kladného 

výsledku.  

Naší ambicí je alpské lyžování v rámci KHL rozšířit o další sportovní disciplíny jako je např. 

snowboard či klasické lyžování.  

g) Mediální koncepce, práce s veřejností (2 body; povinně min. 1 bod)  
Zde bychom rádi využili síly sociálních sítí, kde budeme o našich aktivitách podrobně 

informovat a seznamovat nejen handicapované, ale i širokou veřejnost s existencí 

parasportu - paralyžování. V rámci pořádání jednotlivých výukových kurzů, sportovních 

kempů či pořádání mezinárodních závodů IPC bychom formou tiskových zpráv či 

prostřednictvím paralympijského magazínu informovali širokou veřejnost o paralyžování.  

V rámci Skiopeningu ve Špindlerově Mlýnu budeme pro širokou veřejnost pořádat 

promoakce, abychom paralyžování nejen běžné populaci více přiblížili a vysvětlili specifika 

lyžování handicapovaných. Královehradecký kraj bude pořadatelem v roce 2023 Zimní 

olympiády dětí a mládeže, na které už je Centrum handicapovaných lyžařů oslovené se 

spoluorganizováním ukázky paralyžování. Pro studenty studijních oborů zaměřených na 

práci s naší cílovou skupinou budeme pořádat semináře a ukázku výuky lyžování (v současné 

chvíli realizujeme pro VOŠP Litomyšl a FZS UJEP Ústí nad Labem). 



 

  
  

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 

bod pro gestorství)  
Silnou nevýhodou současných podmínek je osobní nedůvěra „vadových“ svazů k národním 

sportovním autoritám pro daný druh sportu. Naší ambicí je toto odbourat a všechny aktuálně 

aktivní trenéry, instruktory či dobrovolníky aktivně zapojit do rozvoje paralyžování v ČR. Bez 

ochoty spolupracovat nelze dosáhnout pozitivního cíle. SLČR je nejstarší svaz v ČR, který sdružuje 

sportovce různých sportovních disciplín a funguje. Optimismus je tedy na místě i při sjednocení 

paralyžařů pod národní autoritu, silný moderní svaz s jasně nastavenými pravidly, které nikdo 

nebude modifikovat na typ zdravotního handicapu. Naše motto: lyžař je prostě lyžař bez ohledu 

na zdravotní omezení. A jako člen SLČR má stejná práva i povinnosti jako kterýkoliv jiný člen SLČR 

bez ohledu na barvu pleti, typ handicapu, sociální zázemí atd. Ambicí SLČR je v období 2022 – 

2023 vytvořit v rámci svazu zázemí pro rozvoj všech paralyžařských disciplín tak, aby SLČR byl na 

novou výzvu NSA k předkládání Koncepce rozvoje paralyžování a parasnowboardingu 

zodpovědně interně připraven. 

SLČR prostřednictvím Centra handicapovaných lyžařů disponuje kvalitním tréninkovým 

vybavením, které jsme mj. získali od IPC z programu AGITOS jako pořadatel mezinárodních 

závodů. Máme zkušenosti jak s pořádáním mezinárodních závodů, tak jsme i jedni z mála, kteří 

vedle výkonnostních sportovců pracují i se širokou veřejností paralyžařů. V zimních střediscích 

Krkonoš (Janské Lázně, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou) organizujeme výukové lyžařské kurzy 

pro širokou veřejnost (jedná se především o TP lyžaře a lyžaře s kombinovaným handicapem), 

odborné školení nových instruktorů (ve spolupráci s akreditovaným pracovištěm MŠMT UP 

v Olomouci). Personálně disponujeme ve výukovém programu 25 licenčními instruktory monoski, 

5 běžnými instruktory. Sportovní program je zajištěn profesionálním trenérem (Pavel Fišer působil 

v minulé sezóně na SLČR jako trenér a později jako šéftrenér juniorské chlapecké reprezentace ČR 

alpských lyžařů), fyzioterapeutkou (Barbora Hegmonová působila jako fyzioterapeutka u 

reprezentačních týmu ČR) a servismenem (Vojtěch Pršala se věnuje mj. výrobě lyží). Všechny tyto 

zkušenosti budeme předávat všem případným zájemcům. Ambicí SLČR je rozšířit nabídku 

paralyžování jak o další typy handicapů, tak i disciplín.  

 

5. Finanční zajištění činnosti (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství)  
Alpské lyžování a snowboarding jsou jedny z nejvíce finančně nákladných sportovních aktivit. 

Sportovní příprava probíhá převážně v zahraničí, finančně nákladná je hlavně účast na velkých 

mezinárodních závodech jako je MS, SP i EP. K financování činnosti bychom rádi využili 

marketingové síly SLČR, ale rádi bychom hledali i nové partnery prostřednictvím ČPV (např. 

Nadace Agitos či nové partnery ze soukromé sféry). Zde bychom se snažili zároveň změnit veřejné 

vnímání ČPV a značku ČPV více vtáhli do opravdového sportovního dění. Zintenzivnili bychom 

jednání s jednotlivými kraji a obcemi, ve kterých sportovci mají své trvalé bydliště a v jejich 

lokalitě bychom oslovovali i potencionální partnery ze soukromé sféry. 

Zdroje financování projektu: 
- NSA 
- kraje a obce, kde mají sportovci trvalé bydliště 
- partneři ze soukromé sféry (prostřednictvím SLČR, ČPV, CHL) 
- domovské SK/TJ jednotlivých paralyžařů 
- vlastní zdroje paralyžařů  



 

  
  

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství)  
a) Sjednocení paralyžování a parasnowboardu pod jednu střechu 

b) Vytvoření kvalitního profesionálního zázemí pro sportovní přípravu reprezentantů ČR 

c) Ekonomické a personální zajištění Sportovního centra alpského lyžování handicapovaných 

d) Vyhledávání talentů nejen na pořádaných výukových kurzech 

- naší ambicí je výukové kurzy rozšířit do dalších regionů mimo Krkonoše 

e) Pořádání vzdělávacích kurzů pro instruktory a trenéry  

- pořádání licenčního kurzu „Instruktor monoski“, který spolupořádáme od roku 2009 

s akreditovaným pracovištěm MŠMT UP v Olomouci (vzhledem k tomu, že školitelka 

byla 4 roky na mateřské, tak bychom se k tomuto projektu rádi v sezóně 2021/2022 

vrátili) 

- trenéry zapojíme do seminářů a školení trenérů pořádané SLČR 

f) Nadále rozvíjet spolupráci se studijními obory, zaměřenými na práci se zdravotně 

postiženými (FTVS Praha, FTK UP v Olomouci, UHK, VOŠP Litomyšl atd. 

 

7. Povinnou přílohou předkládané koncepce jsou základní dokumenty všech 

mezinárodních sportovních autorit, ze kterých nastavení Koncepce vychází – stačí 

platný odkaz na webové stránky s těmito dokumenty. (2 body; povinně min. 1 bod pro 

gestorství)  
Obecné dokumenty FIS:  

https://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/ 

Obecné dokumenty IPC (World Para Alpine Skiing):  

https://www.paralympic.org/alpine-skiing/documents 

Pravidla IPC (World Para Alpine Skiing):  

https://www.paralympic.org/alpine-skiing/rules  

  

8. Nepovinné přílohy (jakékoliv základní dokumenty, které organizace považuje pro svoji 

činnost v oblasti parasportu za důležité)  

- Statut Komise handicapovaných lyžařů SLČR  

- Strategický plán rozvoje paralyžování SLČR v období 2020 – 2026 

- Kritéria podpory členů SLČR na zimní sezónu 2021/2022 

 

 

https://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/
https://www.paralympic.org/alpine-skiing/documents
https://www.paralympic.org/alpine-skiing/rules

