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Reprezentační program STK plavání ČSTPS 
 
Reprezentace Českého svazu tělesně postižených v plavání: 
Reprezentace A (Tým A) 
Reprezentace B (Tým B) 
Plavecké paralympijské naděje (Tým U13) 
         

 
Reprezentační program vzniká / se obnovuje na základě dokumentu Strategický plán STK plavání ČSTPS při 
KONTAKTU bB 2015 – 2020. 
 
Vize 
Program od rehabilitace k paralympiádám jako inspirace k aktivnímu životnímu stylu osob s handicapem i bez. 
 
Poslání 
Systematická a koordinovaná příprava sportovců pro vrcholné soutěže World Para Swimming. Stanovení ročního 
a čtyřletého (paralympijského) cyklu. Stanovení rozpočtu a zajištění financí pro realizaci programu. Vybudování 
sportovního para plaveckého centra v Praze. Vytváření podmínek pro kvalitní paralympijský sport i v situaci, kdy 
svazové a ústřední paralympijské struktury neplní svoji funkci. 
 
Cíle  

- Vytvoření jednotných kritérií pro zařazení do reprezentačních týmů A, B a programu podpory mladých 
nadějí. 

- Realizace pravidelných soustředění reprezentace s jedním velkým kempem (Strakonice) a třemi dalšími 
týdenními nebo prodlouženými víkendy na podzim, v zimě a na jaře. 

- 4 plavci se splněnými kritérii na MS a LPH v každém paralympijském cyklu 
- Zajištění účasti reprezentace na EPYG a obdobných soutěžích pro mladé paralympijské sportovce pod 

patronací EPC nebo WPS. 
 
Charakteristika týmů, kritéria pro zařazení 
Tým A – úzká reprezentace bez ohledu na věk (od 12 let výše), top plavci s mezinárodní klasifikací usilující o 
kvalifikaci na vrcholné závody, tj. PH a MS 

- řádné členství v ČSTPS 
- řádná mezinárodní klasifikace tělesně postižených World Para Swimming 
- individuální výkon alespoň 600 bodů (v přepočtu na bodový systém Česko-slovenského poháru) na závodě 

Approved nebo Sanctioned World Para Swimming v paralympijské disciplíně na dlouhém bazéně 
- k výběru do reprezentace pro daný rok, jsou relevantní výkony od 1. 1. do 31. 12. roku předchozího 
- na základě aktuálního výkonu se v daném kalendářním roce nominují do reprezentace další noví plavci 
- výjimka (výkony z předchozího roku) se uplatňuje pouze v odůvodněných případech jako zranění nebo 

jinak vynucená pauza u plavců s jasnou perspektivou návratu k vysoké výkonnosti) 
 
Tým B – širší reprezentace bez ohledu na věk (od 12 let výše) 

- individuální výkon alespoň 350 bodů (v přepočtu na bodový systém Česko-slovenského poháru); 250 bodů 
plavci U15 

- Ohledně období zaplavání výkonu a průběžné nominace do reprezentace viz A tým 
 
Tým U13 – výběr nejmladších plavců do 12 let (mladších 13 let); motivační program pro nejmladší plavce se 
sportovní perspektivou vzešlé z rozvojového programu KBB.  

- Řádné členství v ČSTPS 
- Národní klasifikace 
- do 8 let - schopnost závodit podle pravidel na závodech ČP 
- 9 – 10 let – výkon 50 bodů ČP a více 
- 11 let – výkon 100 bodů ČP a více 
- 12 let – výkon 150 bodů ČP a více 

Sestavení týmu 
Reprezentační tým sestavuje STK plavání na základě výše zmíněných kritérií vždy po ukončení série Česko-
slovenského poháru v předchozím roce. Reprezentační tým je zveřejněn na webu ČSTPS. Doba, po kterou je 
sportovec zařazen do reprezentace, je vždy jeden kalendářní rok. Po uplynutí tohoto období, je sestaven nový 
seznam reprezentantů dle stejných parametrů. STK může zařadit (přeřadit) plavce do týmu během roku i na základě 
výkonů v daném roce. Reprezentace B je poslední úroveň přijatelná z hlediska výkonnosti pro oficiální reprezentaci. 
Plavci z reprezentace B jsou akceptovatelní v nominacích např. na ME nebo EPYG, ale vzhledem k tomu, že na 
soutěži vystupují v rámci jednoho týmu (ČSTPS), je nutné určitá úroveň výkonu a odpovídající plavecký projev. 
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Na oficiální soutěže typu IWAS, EPYG a na závody Světové série je možné vyslat i po klubové linii výhradně plavce 
splňující minimálně kritéria pro zařazení do reprezentačního týmu B. 
Plavce s nižší výkonností může klub vyslat po vlastní linii s vlastním zabezpečením na soutěže Approved a nižší 
(Eger, Split apod.). 
 
Personální zajištění 
Manažer reprezentace:    Štěpán Cagaň 
Reprezentační trenér:    Jan Nevrkla 
Asistent reprezentačního trenéra: Alžběta Řehořková 
Lékař:     řeší se po linii klubů 
Fyzioterapeut:    řeší se po linii klubů 
 
Finanční zabezpečení 
Základní finance přiděluje ČSTPS na základě schváleného rozpočtu. Další finance generuje KONTAKT bB – 
Plavecká akademie bez bariér na základě prezentace reprezentační úrovně. 
Základní východisko pro financování programu: reprezentační úroveň je výběrovou nadstavbou pro úzkou skupinu 
osob a financování této činnosti je do značné míry záležitostí samotných reprezentantů. KBB vytváří hlavně 
odborné zázemí, know how a personální zajištění reprezentační úrovně. 
Rozpočet stanovuje STK plavání na každou reprezentační akci zvlášť dle výše uvedeného klíče. Výši příspěvku 
pro sportovce stanovuje STK plavání dle množství financí, které se podaří na danou akci generovat. 
 
Důvody pro vyřazení plavce z týmu 
Vystoupení z ČSTPS. 
Ukončení sportovní kariéry. 
Program je široce založený a osobnosti a individuality v něm mají svými výkony, přístupem a příkladem otevírat 
cestu dalším osobám s handicapem k pravidelnému sportování a aktivnímu prožívání času v dobrém společenství, 
kde každý má svoje místo. 
______________________________________________________________________________________ 
Zpracoval: Štěpán Cagaň, předseda STK plavání  
Datum:   15. května 2017 
Aktualizace: 10. ledna 2019 

 
Reprezentace A:  Andrýsek Petr, Dušková Vendula, Floriánková Anežka, Kešnar Jonáš, Míčková 

Dominika, Petráček Arnošt, Strašík Tadeáš 
 
Reprezentace B: Flekačová Petra, Frýba Petr, Habermannová Nicole, Hlavinka Tomáš, Koupilová 

Agáta, Nestával Ivan, Šašek Vít, Šimonek Adam 
 
Paralympijské naděje (U13):   Borská Alexandra, Kuiper Nela Zdenka, Majetič Tomáš Gary, Melvin Alyssa Mae, 

Prokop Eduard, Staša Matěj, Vaněk Jakub 


