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1. Historie parabasketbalu v ČR (povinně celkem min. 4 body pro gestorství) 
a) Od kdy se daný sport realizuje. (max. 1 bod) 
V České republice má basketbal vozíčkářů bohatou historii. Vznikal v sedmdesátých  
letech jako doplněk rehabilitace v ústavech v Kladrubech a Hrabyni. Se specializovanou  
sportovní přípravou se začalo v roce 1984.  
První neoficiální mistrovství ČR se konalo v roce 1987 v Hrabyni. O rok později v březnu 1988 
proběhl v Praze 1. přebor ČR v basketbalu vozíčkářů za účasti čtyř družstev: USK META Praha, 
SLOVAN Kladruby, META Hrabyně a TJ MORAVIA Brno.  
 
b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat). 
(max. 1 bod) 
Do roku 2014 byl sport realizován pod Českým svazem tělesně postižených sportovců - ČSTPS 
(nyní Český PARA sport, z. s.). 
V září roku 2014 byla založena Česká asociace basketbalu na vozíku, z. s. (ČABV) a členství 
v ČSTPS bylo zrušeno. Od této doby je ČABV prakticky jediným subjektem řešící veškeré 
záležitosti týkající se parabasketbalu a jedná s dalšími subjekty napřímo. 
 
c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority. (max.1 bod) 
Česká asociace basketbalu na vozíku, z. s. – je členem International Wheelchair Basketball 
Federation (IWBF).  Ta se člení do tzv. zón – Europe, Africa, Americas a Asia Oceania. 
Zástupci České republiky ve struktuře IWBF Europe: 

- Bývalý hráč Petr Tuček zastává druhou nejvyšší funkci – General Secretary 
- Mezinárodní rozhodčí Tomáš Pajer je zároveň instruktorem rozhodčích 
- Mezinárodní rozhodčí Jakub Král 
- Mezinárodní klasifikátorka Gabriela Deda Erbenová 
- Technical Delegate – Hana Valová 

 
d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní. 
(max.1 bod) 
Po vystoupení ČABV z ČSTPS k žádné spolupráci prakticky nedocházelo. 
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2. Současný stav parabasketbalu v ČR (povinně celkem min. 6 bodů pro gestorství) 
a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů (max.1 bod) 
International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) – členy je 95 států, které jsou 
rozděleny do čtyř zón: 
Europe – 35 zemí (včetně České republiky) 
Americas – 20 zemí 
Asia Oceania – 26 zemí 
Africa – 14 zemí 
 
b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů (max.1 
bod) 

- Počet SK/TJ – 5 – týmy SK HOBIT Brno, Wheelchair Basketball Studánka Pardubice, 
Prague Riders, Tigers České Budějovice, BKV Frýdek-Místek 

- Počet sportovců – 43 
- Počet trenérů – 5 
- Počet rozhodčích – 6  
- Počet dobrovolníků – cca 20 
- Počet funkcionářů – 5 – předsedkyně a 4 členové výkonného výboru z řad hráčů, 

trenérů, rozhodčích 
 
c) Systém práce s mládeží a talenty (max.1 bod) 
V současné době není zvlášť nastaven systém pro práci s mládeží a talenty. Mladí a 
talentováni hráči jsou v klubech a na akcích zařazeni mezi ostatní starší dospělé hráče. Jsou 
pořádány tréninkové kempy pro začínající a mladé hráče (cca 2x ročně) a do 19 let mají 
bodové zvýhodnění v soutěžích.  Jsou jim zapůjčeny sportovní vozíky, další potřebné 
vybavení a jsou podpořeni při shánění finančních prostředků na vlastní sportovní vozík. 
Nové hráče se snažíme najít a motivovat pro parabasketbal v rámci projektu „Vracím se do 
hry“. Náš terénní pracovník navštěvuje rehabilitační ústavy, organizace pro osoby se 
zdravotním postižením apod., představuje náš sport a nabízí účast na tréninkových kempech. 
 
d) Systém organizace soutěží (max.1 bod) 
Český pohár - otevřená soutěž pro všechny české týmy. V minulé sezóně ji hrály 4 týmy. Koná 
se stejný počet kol, kolik je účastníků. Každý tým pořádá jedno kolo v domácím prostředí.  
Soutěž je pořádána dle pravidel IWBF včetně předepsané klasifikace s kvalifikovanými 
rozhodčími a obsluhou stolku. 
 
e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (max.1 bod) 
Nerelevantní – od roku 2014 existuje pro parabasketbal jen jeden subjekt. 
 
f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi-pozitivní i negativní (max.1 
bod) 
Řazeno dle intenzity spolupráce:  
- Česká basketbalová federace (ČBF) – poskytují materiální a finanční podporu, parabasketbal 
je veden jako jedna ze složek ČBF, je příležitostně zapojován i do PR akcí 
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- Česká unie sportu (ČUS) – je využíváno Sportovní centrum Nymburk pro tréninková 
soustředění nových hráčů i reprezentace 
- Český PARA sport, z. s. – na jejich stránkách jsou uveřejňovány informace o akcích 
v parabasketbalu a kontakty na ČABV. V roce 2015 poskytli naší asociaci finanční podporu 
pro účast na Mistrovství Evropy skupiny A.  
 
Dle dosavadních zkušeností můžeme říci, že se nejvíce osvědčila spolupráce s basketbalem 
„zdravých“ – jak na nejvyšší úrovni s ČBF, tak na klubových úrovních.  
  
 
3. Vize na období 2021-2022 (povinně celkem min. 7 bodů pro gestorství) 
a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (2 body; povinně min. 1 bod) 
Nebráníme se žádné plodné spolupráci ve prospěch našeho sportu.  
Rádi bychom navázali spolupráci týkající se hlavně těchto oblastí: 

- Propagace sportu 
- Nábor nových hráčů 

 
b) Organizační struktura sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod) 
Nejvyšší orgán: Členská schůze 
Vedení: Předsedkyně + Výkonný výbor 
Zaměstnanci (rozdělení náplně práce je předběžné):  
- pracovník pro organizaci soutěží, kempů a dalších akcí 
- administrativní, PR a finanční pracovník 
- trenér reprezentace 
- asistent trenéra reprezentace a práce s novými hráči 
- 3-4 koordinátoři / terénní pracovníci v určitých oblastech v ČR – nábor nových hráčů, 
navazování spolupráce s neziskovými a zdravotnickými subjekty, ukázkové akce …. 
Oblasti činností: Kluby – Reprezentace – Nábor a práce s novými hráči – Rozhodčí a 
klasifikátoři – PR a financování – Organizační a administrativní zázemí – Spolupráce s jinými 
subjekty  
 
c) Systém organizace soutěží (2 body; povinně min. 1 bod) 
Je pořádána 1 soutěž pro všechny týmy. Plánujeme rozšíření o zahraniční účastníky, např. 
z Maďarska, Rakouska. Českým vítězem by se stal nejvýše umístěný český tým. 
Každý účastník pořádá jedno kolo, poté se uskuteční finále. Konkrétní podoba se odvíjí od 
počtu účastníků. 
Soutěž je pořádána dle pravidel IWBF včetně předepsané klasifikace s kvalifikovanými 
rozhodčími a obsluhou stolku. 
Nejlepší český tým se účastní základního kola evropské soutěže Euroleague, kterou 
každoročně pořádá IWBF Europe. 
Rádi bychom navázali na historicky úspěšné organizátorství (základní kolo Euroleague 
pořádáno cca 12x, naposledy v roce 2017, Mistrovství Evropy pořádáno 5x, naposledy v roce 
2017) a opět v ČR pořádali nejvyšší evropské soutěže v parabasketbalu. 
 
d) Systém organizace reprezentace (2 body; povinně min. 1 bod) 
Organizační struktura: 
Trenér reprezentace – jmenován Výkonným výborem 
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Asistent trenéra – jmenován trenérem reprezentace 
Organizační pracovník / manažer 
Fyzioterapeutky 
Mechanik 
Pracuje se se širším výběrem hráčů, do kterého jsou zařazeni hráči dle výběru trenéra. 
Všichni mají uzavřenou smlouvu o reprezentaci. 
Reprezentace se účastní Mistrovství Evropy jedenkrát za 2 roky. V rámci přípravy se hráči 
účastní víkendových soustředění, přípravných soutěžních akcí a mají individuální přípravu.  
Trenér nominuje hráče na akce dle výkonnosti, docházky na reprezentační akce apod. 
Pro hráče je zajištěna materiální podpora – náhradní díly, vybavení apod. 
 
e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (2 body; povinně 
min. 1 bod) 
Nebráníme se žádné plodné spolupráci ve prospěch našeho sportu. V současném nastavení 
je ČABV většinou napřímo partnerem pro další subjekty a předpokládáme, že to tak bude i 
nadále. 
Parabasketbal jako paralympijský sport by měl být členem Českého paralympijského výboru. 
V tuto chvíli zvažujeme členství v ČPV a očekáváme svolání valné hromady, kde by měly být 
schvalovány nové stanovy ČPV. Jako členové očekáváme spolupráci při medializaci našich 
aktivit, na administrativní úrovni a účast na akcích ČPV, kde by byly prezentovány 
parasporty.  
 

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty) (2 body; povinně 
min. 1 bod) 
Plánujeme rozvíjet náš dosavadní projekt „Vracím se do hry“. Namísto současného jednoho 
pracovníka by byli zapojeni 3-4 koordinátoři / terénní pracovníci. Působili by nyní 
v oblastech, kde jsou funkční kluby v parabasketu, aby bylo možné nabídnout případným 
zájemcům přímé zapojení do sportovní činnosti. Probíhal by nábor nových hráčů, navazování 
spolupráce s neziskovými a zdravotnickými subjekty, návštěvy rehabilitačních a dalších 
zdravotnických zařízení, ukázkové akce. Metodicky by byly aktivity řízeny vedením ČABV. 
Intenzivnější aktivity by probíhaly nejdříve pravděpodobně v těchto oblastech:  

- Pardubický a Královehradecký kraj 
- Praha a Středočeský kraj 
- Jihočeský kraj 
- Jihomoravský kraj a Olomoucký kraj 

Další kraje a oblasti budou zapojováni postupně: 
- Zlínský kraj 
- Moravskoslezský kraj 
- Plzeňský a Karlovarský kraj 
- Liberecký kraj a Ústecký kraj 
- Kraj Vysočina 

Pokud hráč projeví vážný zájem o parabasketbal, bude podpořen např. zapůjčením vozíku.  
Bude mu nabídnuto nejbližší místo pro trénování a účast na tréninkových kempech pro 
nováčky (za účasti zkušených hráčů), které bychom chtěli nově pořádat ve více oblastech a 
častěji. 
V případě více nových hráčů v oblasti, kde v blízkosti doposud nepůsobí žádný klub, budeme 
zajišťovat tělocvičnu a trenéra pro společné tréninky za účelem budoucího založení nového 
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klubu. 
Rozvojový program pokládáme za důležitý, a proto bychom na něj chtěli vyčlenit 
zaměstnance, kteří budou za tuto práci adekvátně ohodnoceni a nebudou ji vykonávat 
brigádně či dobrovolně ve svém volném čase. 
g) Mediální koncepce, práce s veřejností (2 body; povinně min. 1 bod) 
Tuto oblast pokládáme za důležitou. Způsoby práce: 

- Zasílání pozvánek a informací před akcí a zprávu s výsledky po akci médiím 
- Pravidelně aktualizovaný web www.wbasket.cz a Facebook 
- Rozvíjet navázanou spolupráci s Českou televizí (Jakub Bažant), CNN Prima News (Jan 

Povýšil) a dalšími televizemi 
- Zasílat informace nejenom o soutěžích, ale i o chystaných předváděcích akcích 
- V případě regionálních akcí navázat kontakty s regionálním tiskem, rádii apod. 
- Pokračovat ve spolupráci (případně navázat novou) s ostatními subjekty věnující se 

parasportu a požádat je o zveřejnění tiskových zpráv 
 
 

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 
bod pro gestorství) 
V současné době působí v ČR pět samostatných klubů v parabasketbalu. Všechny jsou 
právnickými osobami s vlastním IČ a jsou členy ČABV. 
Kluby mají zajištěné tělocvičny na tréninky a jsou vybaveny sportovními vozíky pro hráče a 
případné nové zájemce. 
Pro soutěžní aktivity máme zajištěny kvalifikované rozhodčí a obsluhu stolku. 
Reprezentace v parabasketbalu má svůj realizační tým. 
Máme domácího dodavatele kvalitních náhradních dílů a vozíků. 
Za poslední roky se podmínky výrazně zlepšily. Velký problém vidíme v tom, že činnost pro 
parabasketbal vykonávají nadšenci ve svém volném čase převážně v dobrovolnickém nebo 
brigádnickém režimu. Proto nelze vykonat tolik práce, kolik je třeba.  
 
 
5. Finanční zajištění činnosti (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství) 
Činnost je zajišťována díky finanční podpoře z těchto zdrojů: 

- Dotace z Národní sportovní agentury 
- Podpora z České basketbalové federace 
- Podpora díky grantům nadací a od soukromých sponzorů 
- Příspěvek z Úřadu práce na zdravotně postižené zaměstnance 

ČABV financuje z těchto zdrojů svoje činnosti, českou soutěž, reprezentaci, případné 
pořádání nebo účast na turnajích a podporuje kluby. 
Kluby si dále samostatně zajišťují finanční podporu z regionálních zdrojů – město, kraj, 
soukromí sponzoři. 
 
 
6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství) 
- Noví hráči – principy práce s nimi a rozvoje jsou popsány v bodě 3f). 
- Pořádat tréninkové kempy v městech, kde dosud není klub parabasketbalu. 
- Spolupráce s neziskovými subjekty pracujícími s lidmi se zdravotním postižením, 
zdravotnickými zařízeními (rehabilitační centra, lázně….). 
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- Profesionalizace naší činnosti – mít více zaměstnanců a zpracované metodiky na jejich 
práci.  
- Spolupráce s jinými parasporty. 
- Větší návaznost na kluby basketbalu „zdravých“. 
 
 
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) 
 
Stránky IWBF s těmito dokumenty: 

- IWBF Official Handbook – stanovy a předpisy 
- 2021 Official Wheelchair Basketball Rules (version 2) – oficiální pravidla hry 
- Official Player Classification Manual – manuál pro klasifikaci hráčů 

 
https://iwbf.org/downloads/ 
 
 
8. Nepovinné přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 12. 7. 2021 

 

 

 

…………………………………………….. 

Hana Valová - předsedkyně 

https://iwbf.org/downloads/
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