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1. Historie tanečního sportu (Para Dance) v ČR   

(povinně celkem min. 4 body pro gestorství)  

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

 

Paradance se jako sport formuje v ČR až od r. 2019. Navzdory publicitě, kterou mu každoročně dodává 

speciální díl StarDance, se do r. 2019 nenašel nikdo, kdo by tanec na vozíku posunul směrem ke 

sportovní podobě.  

Je to o to více překvapující fakt, že česká produkce StarDance byla úplně první na světě, která uvedla 

vozíčkářský formát bonusového dílu a od ní se inspiroval celý svět. Zároveň však ČR byla osamoceným 

státem mezi našimi sousedy, kde tradice Para Dance sportu ( dříve “Wheelchair dancing”) slaví více 

než 2 dekády.  

V r. 2019 spojili síly SKV Praha, z.s. a Tanec pro všechny,z.s., aby zrealizovali první nábor zájemců o 

tanec na vozíku. Po úspěšném náboru se ihned naplnil první kurz rekreačního sportu a zároveň se 

vyprofiloval první taneční pár mající zájem o vrcholový sport. 

 

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

(max. 1 bod)  

 

Do r. 2020 neexistoval jediný subjekt s celorepublikovou působností. Situace se změnila založení svazu 

Czech Para Dance Sport na konci r. 2020. 

 

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

 

Vzhledem ke krátké historii parasportu nebyl žádný svaz členem žáné mezinárodní autority. 

 

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

bod)  

Z důvodů svého zatím osamělého postavení v rámci ČR nebylo možné rozvést spolupráci s ostatními 

subjekty s celorepublikovou působností. Aktivity Czech Para Dance navazují na Svaz učitelů tance ČR. 

Ten je nejdéle působícím spolkem věnující se společenskému a sportovnímu tanci v ČR. Jeho založení 

se datuje od r.1895 a již více než 125 let formuje taneční kulturu a taneční sport v našich zemích. 

V oblasti sportovního tance se orientuje na podporu rekreačního i vrcholového sportu v amatérské i 

profesionální podobě. Skrze taneční mistry a lektory tance již více než 50 let zasahuje i do rozvoje v 

oblasti tance handicapovaných (mentálně i tělesně). 

 

 

 

 



 

  
  

2. Současný stav taneční sport v ČR   

(povinně celkem min. 6 bodů pro gestorství)  

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

 

Skrze hlavní spolek svazu – Svaz učitelů tance ČR,z.s. je mezinárodní autoritou  World Dance Council 

(https://www.wdcdance.com/), který registruje více než 30.000 členů a je zastoupen ve 55 státech 

světa. Realizuje profesionální i amatérské soutěže pro zdravé i handicapované sportovce. 

 

Pro prostředí para sportu úzce spolupracujeme s IPC, která zastřešuje všechny para sportu na celém 

světě. Jejími členy jsou naši sportovci, nikoliv však svaz. 

 

 

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

dobrovolníků, funkcionářů (max.1 bod)  

 

Czech Para Dance Sport po důkladné analýze stavu členské základny věnující se tanci na vozíku navázal 

spolupráci se 2 kluby v Praze, 1 klub ve středních Čechách a 1 klubem na Moravě. Jelikož je sport ve 

svých začátcích daří se v první vlně oslovovat zájemce pro rekreační formu Para Dance Sportu. Nyní 

evidujeme více než 25 členů. Vrcholových sportovců evidujeme celkem 6. Nyní jsme ve fázi registrace 

sportovců pod IPC. Rozhodčích s národních licencí Svazu učitelů tance registrujeme 10, dobrovolníků 

působících ve svazu celkem 8. 

 

Aktuálně se potýkáme s nedostatkem zdravých tanečníků pro oblast COMBI (tanec vozíčkáře 

s partnerem bez handicapu), intenzivně tak realizujeme nábory v této oblasti. 

 

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

 

Již nyní máme 3 členy v mládežnickém věku. Díky popularizaci TV show StarDance a všeobecné 

oblíbenosti tance u mladých lidí lze očekávat zastoupení i v této věkové skupině. Po získání 

dostatečného počtu zájemců o výkonnostní sport využijeme osvědčené strategie z oblasti 

amatérského tance zdravých. 

 

Tzn. realizace národních setkání širší reprezentace, vedení tréninkových plánů, rozdělení klubů na 

sportovní centra mládeže, která budou podporována metodicky i finančně. 

 

d) Systém organizace soutěží (max.1 bod)  

 

V tuto chvíli systém soutěží vybudován není, kromě náhodilých soutěží. Na mezinárodní úrovni 

funugje systém světových soutěží pod hlavičkou IPC, které fungují jako kvalifikační pro ME a MS. 

 

https://www.paralympic.org/dance-sport/events 

 







 

  
  

 

 

 

Přestože české prostředí Para Dance Sportu je ve svých začátcích, již slaví některé úspěchy. V září 2020 

se v epidemiologickém okénku podařilo realizovat otevřené mistrovství ČR v Para Dance Sport. 

Účastnily se jej zástupce 5 zemí (Polsko, Dánsko, Slovensko, Malta a Česká republika). Naši 

reprezentanti dosáhli v mezinárodní konkurenci na krásné 3. Místo.  

 

Již nyní máme zajištěny 3 soutěže v Para Dance Sportu –  světový pohár v srpnu, otevřené mistrovství 

ČR v listopadu a národní ligu v lednu 2022. 

 

 

   14-15.8.2021 světový pohár IPC – Hotel Clarion, Praha 

   20.11. 2021 – otevřené mistrovství ČR – palác Žofín, Praha 

   9.1.2022 – národní liga – hotel Pyramida, Praha 

 

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

 

Systém reprezentace bude vycházet z nominačních kritérií na titulární soutěže evropského a 

světového formátu.  

 

V Para dance sport se rozlišují 3 základní kategorie: 

 

1. Combi ( pár tvoří tanečník na vozíku a tanečník na nohou - amatér ) 

2. Duo (pár tvoří dva vozíčkáři) 

3. Solo (soutěží se v tanci samostatně) 

 

Cílem do r. 2022 bude vytvořit zástupce reprezentace v každé z těchto kategorií. Dle aktuálního ohlasu 

z řad vozíčkářů předpokládáme, že největší zastoupení bude v kategorii Combi. Nominace do 



 

  
  

programu podpory reprezentace bude na základě kombinace výsledků z domácích i zahraničních 

soutěží. 

 

Reprezentaci bude dle finanční možností zprostředkován následující servis: 

1. Reprezentační oblečení 

2. Realizace národního reprezentačního soustředění s domácími i externími lektory 

3. Zveřejnění profilu a PR propagace na oficiálních stránkách 

4. V případě dostatečných finančních prostředků podpora při přípravě a tréninku, šití kostýmů a 

účasti na soutěžích 

5. Finanční participace na reprezentačních výjezdech na titulární soutěže 

 

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (2 body; povinně min. 1 bod)  

 

Jsme v úzké komunikaci s ČPV a to z důvodů získávání licencí IPC pro naše sportovce. Je předjednáno 

přidružené členství našeho svazu k ČPV. O členství zájem máme, bude pro nás však klíčová spolupráce 

v oblasti Agitos Foundation, kterou plánujeme využít. 

 

Díky úzké spolupráci s IPC (Camillou Rodrigues) a Slovenským paralympijským výborem (Peter Vidašič) 

organizujeme světový pohár v tanci na vozíku: Prague 2021 World Para Dance Competition – 14.-

15.8.2021 v Praze. 

 

 

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty) (2 body; povinně min. 1 bod)  

 

Pro získání mladých talentů a zájemců o Para dance sport bude uplatněna strategie o dvou krocích: 

1. V první fázi 2021-2022 popularizace Para dance sportu obecně skrze pořádání soutěží, kongresů 

a využití témat mediálního plánu. 

2. V druhé fázi 2022-2023 monitorování, oslovování možných okruhů zájemců z řad mladších dětí.  

 

Do budoucna bude převzat model z amatérského sportu a to realizaci sjezdů talentované mládeže. 

Včetně jejich finanční podpory (ubytování, stravování, lektorné). Již na tento rok se plánuje pořádání 

kongresu tance na vozíku, který cílí na širší veřejnost. Ta získá aktuální informace o Para dance sportu v 

ČR a sama si některé taneční figury vyzkouší na připravených vozících.  

 

 

 

 

 



 

  
  

g) Mediální koncepce, práce s veřejností (2 body; povinně min. 1 bod)  

 

Protože se nacházíme v počátcích rozvoje Para Dance sportu v ČR, je v první řadě nutné akcentovat 

osvětovou činnost. Mediální koncepce vychází ze zkušeností z ciziny, kde již tento sport má úspěšnou 

tradici. Využívat se budou média napříč celým spektrem: 

TV, sociální sítě, webové stránky, tištěný i on-line tisk, propagační akce, reklamní videa. 

Předmět  

Mediální koncepce stojí na třech základní tématech. 

1. pořádání prvních soutěží v daných regionech 

2. zveřejňování příběhů samotných tanečníků - protože právě osobní příběhy média zajímají 

3. propagace náborových akcí a otevřených lekcí 

 

Máme aktivní podporu a navázanou úzkou spolupráci s organizací Konto Bariéry, takže jsou naše 

informace o možnostech, akcích atd cíleně distribuovány s ohledem na konečné zájemce i 

prostřednictvím jejich sociálních sítí či odborných časopisů. 

 

Cílová skupina 

Lidé s handicapem, především ti upoutaní na invalidní vozík. Dále budoucí lektoři tance na vozíku, tzn. 

tanečníci: muži a ženy 18-50 let s taneční zkušeností. Laická veřejnost, která by se ráda dozvěděla o 

světě tance na vozíku.  

Způsob propagace 

Pro taneční oblast se ukazuje jako velmi efektivní použít sociální sítě, především Facebook. Tanečníci 

mají množství stránek specializující se na jednotlivé oblasti tance (taneční soutěže, taneční semináře, 

stranky svazů, atd).  

Tištěná média:  s našimi tématy oslovíme měsíčníky Naše Praha, krajské deníky, celostátní tisk (již nám 

vyšlo několik článků v deníku Metro, Právo), média zaměřená na život handicapovaných: magazín 

Můžeš,  Paraple a další. 

On-line tisk: oslovíme on-line magazíny pro handicapované dále  Novinky.cz,  které nám již zveřejnili 

několik článků, jedna reportáž si již přímo týkala i tance na vozíku.  

Newsletter a mail: využívaly by se databáze ogranizátorů soutěží. Ti by předali kontakt (po předchozím 

souhlasu) na návštěvníky jejich akcí. 

Televize: tanec na vozíku představíme  v televizních formátech: Studio 6, Dobré ráno, reportáží ze 

soutěže a kongresu pod hlavičkou kulturní či sportovní redakce. Již jsme vystupovali v programu “Sama 

doma”, kde máme předjednaný další vstup v září s tématem tanec na vozíku. Hlavní metodou bude 

využít našich kontaktů na tanečníky ve StarDance, aneb když hvězdy tančí… a předjednat prezentaci 

našeho sportovního páru přímo v přímém přenosu. 

Radio: máme předjednané informování posluchačů na Radiu 1, Frekvenci 1.  





https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=64735274&subjektId=1106311&spis=1240697

