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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/


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. 









 

  
  

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). 





 

  
  

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


Kritérium pro státní podporu členům SLČR na zimní sezónu 2021/2022 
 
A tým: sportovec splňující limit IPC pro účast na SP alespoň ve dvou disciplínách (do 140 bodů) 
B tým: sportovec splňující limit IPC pro účast na EP alespoň ve dvou disciplínách (do 240 bodů) 
C tým: sportovec účastnící se závodů IPC v kategorii WPAS, NC (doporučení trenéra) 

 
Finanční podpora ze strany SLČR 
 
A tým: 100% hrazeno z rozpočtu SLČR či CHL 

- materiální vybavení (lyže na SL, GS, SG, helmy, repre oblečení) 
- účast na kempech v zahraničí, včetně kapesného/diet (1 000 Kč/den) 
- kempy v ČR (ubytování, polopenze, skipasy) 
- příspěvek na dopravu (zajištění přepravy na kemp = 4 Kč/Km) 
- účast na 6 závodech IPC stanovených trenérem + mezinárodní závody v rámci MČR 
50 % hrazeno z rozpočtu SLČR či CHL 
- sedmý a další závod IPC 
 

B tým: 100% hrazeno z rozpočtu SLČR či CHL 
- materiální vybavení (lyže na SL, GS, SG, helmy, repre oblečení) 
- účast na 3 tréninkových kempech v zahraničí 
- kempy v ČR (ubytování, polopenze, skipasy) 
- příspěvek na dopravu (zajištění přepravy na kemp = 4 Kč/Km) 
- účast na 4 závodech IPC + mezinárodní závody v rámci MČR 
50 % hrazeno z rozpočtu SLČR či CHL 
- třetí a další tréninkový kemp v zahraničí bez nároku na kapesné 
- spoluúčast na 4 závody IPC 

 
C tým: 100% hrazeno z rozpočtu SLČR či CHL 

- kempy v ČR (ubytování, polopenze, skipasy) 
50% hrazeno z rozpočtu SLČR či CHL 
- materiální vybavení (lyže SL a GS, helmy, oblečení) 
- účast na 3 kempech v zahraničí 
- spoluúčast na maximálně 4 závodech IPC (doporučení trenéra) + mezinárodní závody 

v rámci MČR 
 
 
 
finanční spoluúčast reprezentantů bude hrazena ze zdrojů: 

- Centrum handicapovaných lyžařů 
- osobní partneři a sponzoři sportovců 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Účast sportovců na závodech IPC 
Změna kritérií IPC po 2.7.2018 
 
 
Světový pohár: 

 SL  GS  SG  DH  

  
Points 

<=  

Ranking 

<=  

Points 

<=  

Ranking 

<=  

Points 

<=  

Ranking 

<=  

Points 

<=  

Ranking 

<=  

Ladies VI  100  9  100  9  120  9  120  9  

Ladies Std. 100  12  100  12  120  12  120  12  

Ladies Sit.  100  7  100  7  120  7  120  7  

Men VI  80  11  80  11  100  11  100  11  

Men Std.  70  27  70  27  80  27  100  27  

Men Sit.  80  24  80  24  100  24  100  24  

Total    90    90    90    90  

 
Divoké karty:  

 Tech Wild Card Eligible  Speed Wild Card Eligible  

  SL  

OR  

GS  SG  

OR  

DH  

  Points <=  Points <=  Points <=  Points <=  

Ladies VI  120  120  140  140  

Ladies Standing  120  120  140  140  

Ladies Sitting  120  120  140  140  

Men VI  95  95  120  120  

Men Standing  85  85  95  120  

Men Sitting  95  95  120  120  

 
 
 
Evropský pohár 

- SL = 280 / divoká karta do 340 
- GS = 280 / divoká karta do 340 
- SC = 240 / divoká karta do 320 
- SG = 240 / divoká karta do 320 
- DH = 240 / divoká karta do 320 
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S T A T U T 
Komise handicapovaných lyžařů 

Svazu lyžařů České republiky 
                       
 

Preambule 
 
Komise handicapovaných lyžařů (dále jen „KHL“) je odborným orgánem Svazu lyžařů České 
republiky (dále jen „SLČR“).  
Komise handicapovaných lyžařů je tvořena členy SLČR, kteří se na základě svého handicapu, 
sportovní specializace, odbornosti, zájmů, individuálního a svobodného rozhodnutí, jakož i 
v souladu s příslušnou Směrnicí upravující členství ve SLČR sdružují v KHL.  
Hlavním posláním a úkolem KHL je široká podpora rozvoje lyžování handicapovaných ve všech 
věkových kategoriích a výkonnostních úrovních v České republice.  
Ve své činnosti KHL úzce spolupracuje s dalšími odbornými sportovními úseky alpských disciplín 
(dále jen „OSÚ AD“) SLČR. 
Všichni členové KHL jsou povinni se řídit usneseními nejvyšších orgánů SLČR a rozhodnutími 
výkonných orgánů SLČR nadřízených KHL v bodech, které se týkají jeho činnosti, usneseními 
Valné hromady KHL tímto Statutem, Organizačním řádem KHL, jakož i ostatními vnitřními 
organizačními normami a závaznými směrnicemi upravujícími činnost KHL.  

 
Článek 1 

Základní ustanovení 
 
Statut KHL SLČR (dále jen „Statut“) je základní normou upravující vznik, postavení, organizaci, 
rozsah pravomocí a vnitřní organizační strukturu KHL.  
KHL se řídí ve své činnosti Stanovami SLČR, usneseními Valné hromady KHL, tímto Statutem, 
Organizačním řádem KHL, a usneseními Rady SLČR a VV SLČR v bodech, které se týkají činnosti 
KHL.  
 

Článek 2 
Členství 

 
1. Členy KHL jsou výhradně členové SLČR sdružení v KHL na základě principů uvedených shora 

v preambuli tohoto Statutu.  
 
2. Členství v KHL vzniká prostřednictvím členství v lyžařských klubech či oddílech, které jsou 

registrovány ve SLČR; členství může být i individuální na základě přijaté přihlášky samostatné 
fyzické osoby. 

 
3. Pokud je člen SLČR registrován v jiném OSÚ SLČR, může být volen do orgánů, odborných            
      komisí a podílet se na činnosti KHL SLČR. 
 
4.   Práva a povinnosti členů určují stanovy SLČR. 

 
Článek 3 

Orgány KHL 
1. Orgány KHL SLČR jsou: 

  
1.1.     Valná hromada KHL 
1.2. Rada KHL 
1.3. Revizní komise KHL 
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Článek 4 
Valná hromada KHL 

 
1. Valná hromada KHL je nejvyšším orgánem KHL. Tvoří ji delegáti sportovních klubů, 

sdružených v KHL SLČR. Valná hromada KHL (dále jen „VH“) musí být svolána v souladu 
s tímto Statutem, a to vždy nejpozději do 31.5. běžného kalendářního roku. 

 
2.  Individuální členové KHL se mohou VH hromady zúčastnit pouze jako hosté. Tato skutečnost 

nijak neomezuje možnost jejich navrhování a volení do orgánů KHL, případně jejich delegování 
na Konferenci SLČR. 

 
3. Klíč pro účast na VH a přidělení mandátů je následující: 

 
3.1. Delegátem oddílu je jeho předseda nebo jím písemně pověřený člen oddílu. Počet 

delegátů oddílu na VH KHL se řídí počtem členů oddílu daným roční statistikou svazu (k 
31.12. předchozího roku). Oddíl má právo vyslat na VH KHL: 

 
a) 1 delegáta, pokud má 5-14 členů 
b) 2 delegáty, pokud má 15-24 členů 
c) 3 delegáty, pokud má 25 - 49 členů 

     d) 4 delegáty, pokud má 50 – 99 členů  

     e) za každých započatých 50 členů 1 delegát 

Oddíl, prostřednictvím svého předsedy, má právo písemně zmocnit jednoho delegáta 

výkonem práv ostatních delegátů podle výše uvedeného pravidla. 

3.2. Jeden DHR za každé 3 aktivní závodníky KHL SLČR. Za aktivního závodníka se 
považuje ten člen klubu či oddílu sdružených v KHL SLČR, případně individuální člen 
s trvalým bydlištěm na území ČR, který měl zaplacenu licenci International Paralympic 

Committee (dále jen „IPC“) za uplynulou sezónu nejpozději ke dni 31.3. běžného 

kalendářního roku a zúčastnil se minimálně 2 závodů IPC.   
 
4.  Řádná VH se svolává pozvánkou na základě rozhodnutí Rady KHL nejméně 15 kalendářních 

dnů před datem jejího konání. Pozvánky s navrhovaným programem jsou zasílány v písemné 
formě všem členům KHL. Pozvánka s navrhovaným programem je zveřejněna na webových 
stránkách SLČR, a to rovněž nejméně 15 kalendářních dnů před datem konání VH. 
VH je usnášení schopná v případě, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. 
Jednání VH se řídí jednacím řádem a volebním řádem, který sama schvaluje. 
Usnesení VH jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 
Pokud VH není usnášení schopná, svolá Rada KHL nejdříve do 1 hodiny, nejpozději však do 
14-ti kalendářních dnů od data konání původní VH náhradní VH, a to stejným způsobem. Na 
svolání náhradní VH se nevztahuje povinnost výše zmíněné 15-ti denní lhůty.  
Náhradní VH musí mít stejný program jednání a je usnášení schopná bez ohledu na 
přítomnost nadpoloviční většiny všech delegátů. Usnesení náhradní VH jsou přijímána 
nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 

 
5. Valná hromada schvaluje a rozhoduje: 

 
5.1.    Program VH, 
5.2.   Zprávu o plnění závěrů a usnesení minulé Valné hromady KHL, 
5.3.   O návrhu na zrušení KHL,  
5.4.   O návrhu na změnu názvu KHL, 
5.5.    Statut KHL a statut Revizní komise KHL a jejich změny, 
5.6.    Zprávu o činnosti Rady KHL a výroční zprávu o hospodaření KHL, 
5.7.    Zprávu o činnosti Revizní komise, 
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5.8.   Klíče pro rozdělování společných finančních prostředků KHL, přidělených KHL na   
          základě rozpočtových pravidel schválených Konferencí SLČR na následující období, 
5.9.   Návrh rozpočtu KHL na kalendářní rok, 
5.10. Případná další rozhodnutí v oblastech, které si VH vyhradí do své rozhodovací 

pravomoci.  
 

6. Valná hromada volí a odvolává: 
 
6.1. Předsedu Rady KHL, 
6.2.  Místopředsedu Rady - člena Rady KHL,  
6.3. Předsedu Revizní komise KHL, 
6.4. 2 členy Revizní komise KHL, 
6.5. Delegáty na řádnou, případně mimořádnou Konferenci SLČR 

 
7. Funkční období zvolených funkcionářů, kteří jsou uvedeni shora v odst. 6.1.-6.5., tohoto článku 

je čtyřleté. Délka funkčního období funkcionáře kooptovaného v průběhu funkčního období je 
totožná s původním funkčním obdobím nahrazovaného funkcionáře.   
Funkční období končí uplynutím posledního dne čtvrtého roku, nejpozději však dnem konání 
řádné či mimořádné VH. Opětovná volba je možná. 
 

8. Rada KHL je povinna svolat mimořádnou VH v případě, když se pro její konání vysloví 
nadpoloviční většina všech členů Rady KHL nebo Revizní komise KHL, nebo minimálně 1/3 
členské základny KHL podle stavu ke dni svolání, nebo na základě rozhodnutí VV SLČR, 
odsouhlaseného RK SLČR. V takových případech je povinností Rady KHL svolat mimořádnou 
VH s datem konání nejpozději do šesti týdnů po obdržení písemné žádosti o její svolání.  
Mimořádná VH se svolává stejným způsobem jako řádná VH a řídí se stejnými pravidly 
uvedenými shora v tomto článku statutu. 

 
9. Mimořádnou VH může také svolat VV SLČR v případě, že Rada KHL nesplní svou povinnost 

uvedenou v odst. 8. tohoto článku. 
 
 

 Článek 5 
Rada KHL 

 
1. Rada KHL má celkem 3 (tři) členy, a to předsedu, prvého místopředsedu a 1 člena. Obsah a 

rozsah činnosti a činnosti jednotlivých členů Rady stanoví Organizační řád Rady KHL, který 
schvaluje VH KHL. Rada se schází dle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce. Její 
činnost se řídí programem jednání a jednacím řádem. Svolává ji předseda, v případě jeho 
nepřítomnosti místopředseda. Rada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční 
většina členů Rady, usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů. Funkční 
období Rady je čtyřleté. Za svou činnost Rada odpovídá VH KHL. O zprávě o činnosti Rady 
KHL členové Rady na VH nehlasují. 

       
 
2. Rada KHL schvaluje: 

 
2.1. Návrhy na uzavření všech smluvních vztahů KHL, a to ještě před jejich předložením VV 

SLČR, 
2.2. Měsíční hospodářské výsledky KHL v analytickém členění zdrojové i výdajové části, 

včetně vyhodnocení plánovaného a skutečného „cash flow“ (dále jen „CF“), 
2.3. Návrh na uzavření nebo rozvázání pracovněprávních vztahů zaměstnanců SLČR, 

financovaných z prostředků KHL, 
2.4. Aktualizovaný plán práce odborných komisí KHL, včetně jejich rozpočtu a zdrojů jejich 

pokrytí, 
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2.5. Plán práce členů Rady na příští období, a při finančních nárocích na úhradu nad rámec  
plánovaných společných rozpočtovaných výdajů KHL i limitní výši finančního 
zabezpečení a zdroje financování, 

2.6. Plán služebních cest členů Rady, členů komisí a zaměstnanců SLČR, jejichž plat je 
hrazen z prostředků KHL, a při nárocích na úhradu ze společných rozpočtovaných výdajů 
KHL i včetně limitu finančního zabezpečení a zdroje financování, 

 2.7.  Zřízení komisí a pracovních skupin KHL, jejich členy a rozpočet, 
2.8.  Rozdělení společných finančních prostředků KHL s přihlédnutím ke schváleným              
        klíčům Valnou hromadou a způsob a termíny jejich čerpání - CF. 
2.9.  Návrhy textů smluv mezi SLČR a reprezentanty a trenéry KHL. 
2.10. Kalendářní plán a řád soutěží a závodů a jejich pravidla před jejich předložením VV     

              SLČR. 
      2.11.Další úkony vyplývající z kompetencí Rady KHL. 
      2.12.Návrhy TR nominačních kritérií a zařazení sportovců do reprezentačních družstev,          
              reprezentačních výběrů, resortních sportovních center a sportovních center mládeže, 
      2.13.Návrhy TR na nominační kriteria a nominace na vrcholné soutěže (ZPH, MS, EP,   
              mezinárodních závodů IPC apod.). 
      2.14. Rada KHL může přijímat rozhodnutí i per rollam. 
 
3. Rada projednává a předkládá ke schválení Výkonnému výboru SLČR:  

 
3.1. Zprávu o své činnosti za příslušné období, 
3.2. Návrh na vypsání výběrového řízení na funkce profesionálních zaměstnanců KHL a 

jeho kritéria, 
3.3. Návrhy odborných komisí KHL a odborných komisí SLČR, týkající se připomínek či           
           kritiky činnosti KHL,  
3.4. Návrh na personální zastoupení KHL v dalších institucích tělovýchovy a sportu           
          (zejména v ČOV, VV ČSTV), v odborných radách a komisích pro TV a sport při MŠMT a       
           v ČSTV a ve vedení a komisích IPC, ČPV 
3.5. Návrh na pořadatele MS a Světových a Evropských pohárů, 

 
4. Rada KHL je povinna: 

 
4.1. Informovat písemně členy RK KHL a VH KHL o své činnosti a o hospodaření KHL, 
4.2. Zpracovávat pro VH KHL návrh klíčů pro rozdělování společných finančních prostředků 

KHL na následující období, 
4.3. Svolat mimořádnou Valnou hromadu ve smyslu čl. 4, odst. 8 tohoto Statutu, 
4.4. V případě návrhu nového znění nebo změny Statutu KHL, předložit jej k posouzení RK 

KHL a VV SLČR, zda není v rozporu se Stanovami SLČR. Teprve poté mohou být změny 
resp. nové úplné znění Statutu KHL předloženo VH KHL k rozhodnutí. 

 
5. Rada KHL je oprávněna ukládat členům nebo subjektům KHL sankce tj, zejména finanční 

postihy, zákazy činnosti atp. za porušení smluv, řádů, směrnic a ostatních vnitřních závazných 
norem KHL. Sankce musí být uložena písemně a předmětné porušení musí být specifikováno. 
Písemné vyhotovení sankce musí být doručeno členu nebo subjektu KHL jemuž je sankce 
ukládána, případně jeho zákonnému zástupci či zmocněnci. Za písemné vyhotovení a doručení 
se považuje i vyhotovení a doručení v elektronické podobě, např. prostřednictvím e-mailu. 
Finanční postihy mohou být uloženy i formou krácení finančních prostředků přidělovaných 
členům nebo subjektům KHL podle schválených klíčů. 
Sankcí postižený člen nebo subjekt KHL je oprávněn se písemně odvolat k RK KHL v 15. 
(patnácti) denní lhůtě. RK KHL rozhodne o platnosti či neplatnosti uložené sankce s konečnou 
platností. 

 
6. Rada KHL se při svém rozhodování řídí platnými právními předpisy ČR, jakož i předpisy, řády 

směrnicemi a ostatními závaznými normami SLČR a KHL.  
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7. Předseda a místopředseda Rady KHL mají právo zúčastňovat se zasedání a všech jednání 
orgánů a odborných komisí KHL. 

       
8. Zvolený předseda Rady KHL a předseda RK KHL jsou vždy delegáty s hlasem rozhodujícím na 

Konferenci SLČR.  
 
9. Pokud není na zasedání Rady KHL rozhodnuto jinak, může být na žádost kteréhokoliv člena 

Rady svoláno mimořádné zasedání Rady KHL a to do čtrnácti dnů od data přijetí písemné 
žádosti.  

 
10. Rada KHL je oprávněna odvolat z funkce kteréhokoli voleného funkcionáře Rady KHL 
     a na jeho místo, po předchozím souhlasu RK KHL a VV SLČR kooptovat jinou osobu,   
     maximálně však do počtu 1 (jedné) osoby. Kooptaci musí schválit nejbližší RK KHL, přičemž  
     pro schválení je třeba nadpoloviční většiny všech členů RK KHL. Kooptace musí být    
     dále potvrzena následující řádnou nebo mimořádnou VH KHL.  
     Rozhodnutí musí být odvolávanému funkcionáři prokazatelně sděleno. 
     Stejným způsobem lze provést kooptaci i za členy Rady KHL, kteří z jakýchkoli důvodů 
     ukončí svou činnost. 
     Kooptace za odvolaného či odstoupivšího člena Rady KHL musí být provedena      
     v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 50 kalendářních dnů. 

 
11. V odůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení RK KHL může být člen Rady KHL 

v pracovním nebo obdobném poměru ke KHL, resp. ke SLČR. 
 
12. K zabezpečení všech administrativních úkolů a činnosti orgánů a komisí KHL zřizuje Rada  
      KHL sekretariát. 
 
 

Článek 6 
Revizní komise KHL 

 
1. Revizní komise KHL je orgán KHL, který je složen z předsedy a 2 členů. Je složena 

z odborníků profesně znalých právní, ekonomické, sportovně technické a organizační 
problematiky. RK KHL má právo a povinnost kontrolovat dle svého Statutu činnost Rady KHL, 
dále plní úkoly vyplývající z ustanovení tohoto Statutu, příp. podle svého uvážení v období 
mezi Valnými hromadami sleduje dodržování všech dalších vnitřních sportovně technických, 
ekonomických a organizačních norem.  O svých zjištěních informuje Radu KHL a VH KHL, 
které také předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období 

 
 2. RK KHL se schází podle potřeby. Jednání RK svolává její předseda. Funkční období je  
     čtyřleté. Opětovná volba je možná. Revizní komise je usnášení schopná, je-li přítomna  
     nadpoloviční většina členů. Pro přijetí usnesení musí být nadpoloviční většina přítomných členů     
 
3.  Předseda a pověření členové RK jsou oprávněni zúčastňovat se jednání všech orgánů a       
     komisí KHL s hlasem poradním.  
 
4. RK přijímá podněty ke své činnosti od všech členů KHL i od orgánů SLČR a plní funkci 

odvolacího orgánu proti rozhodnutím Rady KHL přijatým ve smyslu ustanovení čl. 5, odst. 6. 
tohoto Statutu. RK je povinna oznámit návrh řešení podnětu Radě KHL a podavateli nejdéle do 
30 kalendářních dnů ode dne přijetí podání. Svá rozhodnutí může RK přijímat i per rollam. 

 
5. Pokud některý z členů RK KHL z jakýchkoliv důvodů ukončí svoji činnost je RK KHL oprávněna 

kooptovat maximálně jednoho člena do následující řádné či mimořádné VH KHL a to po 
souhlasu Rady KHL. Takové rozhodnutí vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů RK 
KHL. V případě odstoupení předsedy RK zvolí nového předsedu Rada KHL.  
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6. Funkce člena RK je neslučitelná s členstvím v jiném orgánu KHL. 
 

Článek 7 
Odborné komise KHL 

 
1. Odborné komise KHL jsou trvale nebo po omezenou dobu působící skupiny odborníků, které 

posuzují předložené problémy a navrhují řešení úkolů v rámci svých okruhů činnosti, plní úkoly 
jim zadané Valnou hromadou KHL a Radou KHL v rámci Organizačního řádu KHL. Jsou 
poradním orgánem Rady KHL. Za činnost každé komise odpovídá člen Rady KHL pověřený 
vedením nebo kontrolou činnosti příslušné komise; tento pověřený člen Rady odpovídá Radě 
KHL jako orgánu KHL SLČR a RK KHL. Rada KHL může pověřit na návrh příslušné odborné 
komise vedením komise i nečlena Rady KHL. 

 
2. Odborné komise KHL, které nejsou uvedeny v tomto Statutu, zřizuje nebo ruší Rada KHL. 

 
3. Tímto statutem jsou zřízeny trenérské rady KHL, které jsou poradním orgánem Rady se 

zaměřením na sportovní, technickou a metodickou problematiku spojenou s reprezentací ČR. 

          
Všechny komise jsou usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 
Pro přijetí usnesení musí být nadpoloviční většina přítomných členů. 
 
 
 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Statut Komise handicapovaných lyžařů SLČR ve znění shora uvedeném nabyl platnosti a 
účinnosti schválením řádnou Valnou hromadou KHL dne …  
 
 

 

 



Strategie paralyžování SLČR v letech 2020 – 2026 
 

Jsme sportovní svaz s nejdelší tradicí.  

 

Sdružujeme více než 19 000 členů v těchto sportech:  

• Akrobatické lyžování  

• Alpské disciplíny, včetně para lyžařů 

• Běh na lyžích  

• Severská kombinace  

• Skoky na lyžích  

• Snowboarding, včetně para snowboardingu 

• Travní lyžování  

• Základní lyžování  

 

Lyžování a snowboarding patří mezi nejoblíbenější sporty, věnuje se mu přes 2 miliony Čechů.



Silné stránky  
 

• Dlouholetá tradice: nejstarší lyžařská organizace na 

 světě (1903)  

• Největší zimní aktivní sport, největší zimní individuální 

sport  

• SLČR je národní autorita pro lyžování s mezinárodním 

zastřešením ve FIS 

• SLČR se skládá z různých disciplín 

• Úspěšná historie napříč disciplínami („vždycky se 

někomu daří”), olympijsky úspěšné sporty  

• Genderová diverzita reprezentantů i amatérských lyžařů 

a snowboardistů (tam i věková diverzita)  

• Jedna z mála možností pro handicapované, jak trávit 

aktivně volný čas na čerstvém horském vzduchu 

v přírodně bariérovém období  

• Sdílené nadšení pro hory, sníh, pohyb 

 

Slabé stránky  
 

• Nejednotné vystupování navenek, lyžování je v ČR 

děleno po "vadách“ 

• Složitá organizační struktura a hierarchie řízení  

• Chybějící strategie a systém fungování paralyžování, 

nenabízí nic, po čem by paralyžaři skočili  

• Nedostatečné využití potenciálu úspěšných sportovců a 

reprezentantů  

• Malá politická váha svazu, malý vliv na státní instituce  

• Zatím stále ještě nízká míra profesionalizace  

• Nekoordinovaný systém přípravy, lidský potenciál 

trenérů  

 

 

 

 

 



Příležitosti  
 

• Více komunikovat zdraví — prospěšné, je to venku, na 

vzduchu, ne v halách  

• Integrování paralyžařů na školních lyžařských kurzech 

• Větší podpora projektů od NSA/krajů/sponzorů  

• Využití areálů a pořádání výukových lyžařských kurzů ke 

zvýšení popularity paralyžování  

• Pořádání mezinárodních akcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrozby  
 

• Pokles úspěšnosti reprezentantů  

• Vztahy s úspěšnými sportovci  

• Nedostatek sněhu v důsledku oteplování  

• Ekonomická náročnost lyžování a snowboardingu  

• Nejistá podpora státu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cílové skupiny  
 

VÝKONNOSTNÍ A VRCHOLOVÁ ÚROVEŇ  

• představitelé klubů, trenéři, závodníci 

 

MASOVÁ ZÁKLADNA  

• představitelé klubů, trenéři, lyžaři a snowboardisté  

 

RODIČE, UČITELÉ, ŠKOLY  

 

PARTNEŘI A INSTITUCE 

 

DIVÁCI A FANOUŠCI  

 

MEZINÁRODNÍ KOMUNITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co chceme dosáhnout? 

 

Ambice  
 

Klíčovou ambicí jsou  

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY.  

Vhodně zvolené aktivity utvoří 

prostředí, které šance na úspěchy 

zvýší. Nedílnou součástí je i 

komunikace úspěchů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Široká základna potenciálních 

vrcholových sportovců a správně 

nastavený  

SYSTÉM PRÁCE S MLÁDEŽÍ  

od škol přes kluby po sportovní 

středisko generuje medailové 

naděje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokladem úspěšného sportu je  

SILNÝ A MODERNÍ SVAZ,  

který je významným hráčem na 

sportovní scéně, žádaným 

partnerem a oporou pro sportovce 

— reprezentanty, nadšené amatéry i 

mládež. 

 

 

 

 

 

 



Cíle  
 

• Širší základna reprezentantů s potenciálem bodovat na mezinárodních závodech IPC  

• Pravidelné top výsledky na mezinárodních závodech IPC 

• Pravidelná účast na MS, ZPH  

• Společenské uznání sportovců a kredit paralyžařů/parasnowboardistů  

• Profesionální zázemí a realizační tým  

• Realizace jedné VSA ZPS ročně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak ambici naplníme?  
 

1. Podpora reprezentace  

• Zkvalitnění přípravy reprezentačního týmů  

• Pořádání a účast na mezinárodních akcích  

• Vytvoření konkurenceschopných podmínek pro dosažení sportovních cílů  

 

2. Prezentace úspěchů  

• Jasný systém, jak pracovat s úspěchy  

• Intenzivní spolupráce s úspěšnými paralyžaři 

 

3. Práce s trenéry a realizačními týmy  

• Nastavení koncepce vzdělávání  

• Vytvoření metodických podkladů  

• Úzká spolupráce s ČPV, NSA, ČUS, IPC a VŠ, kde jsou studijní obory zaměřené na práci s handicapovanými sportovci 

 

 

 

 

 

 



Systém práce s mládeží 
 

Cíle  
 

• Vychovávání potenciálních vítězů / Sportovní centrum handicapovaných lyžařů 

• Větší počet závodníků s potenciálem úspěchu na mezinárodních závodech IPC 

• Kvalitní a profesionální realizační týmy  

• Silné kluby se sportovním zázemím  

• Kvalitní zázemí pro výkonnostní sport (areály)  

• Synergie mezi zástupci jednotlivých paralyžařů 

• Fungující spolupráce klub–škola–rodina 

 

 

 

 

 



Jak ambici naplníme?  
 

1. Systém přechodu talentů do REPRE  

• Práce s talenty a tvorba podmínek 

 

2. Programy na podporu klubů mládeže  

• Vytvoření metodiky  

• Výchova kvalitních a profesionálních trenérů  

• Tvorba a podpora silných klubů se sportovním zázemím  

• Vytváření podmínek pro výkonnostní sport v areálech  

 

3. Komunikace a zapojování všech zúčastněných  

• Budování vztahů mezi kluby, školami, lyžařskými a snowboardovými kurzy pro handicapované 

• Aktivní zapojení rodin a rodičů 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silný a moderní svaz 
 

Cíle  
 

• Významný partner NSA  

• Zastoupení svazu v poradním orgánu NSA, udržení stávající pozice ve vedení ČUS a ČOV  

• Respektované osobnosti z řad svazu  

• Pravidelný prostor v médiích  

• Vyhledávaný zaměstnavatel  

• Zajištění lepších finančních prostředků (stát a komerční sféra)  

• Trendsetter ve sportovním světě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak ambici naplníme?  
 

 

1. Silný a vlivný svaz na sportovněpolitické scéně  

• Jednotné vystupování a identita (silný svaz) opírající se o sportovní úspěchy a širokou členskou základnu  

• Partner státním institucím, FIS, IPC a ostatním sportovním svazům  

 

2. Servis pro jednotlivé kluby  

• Programy na podporu klubů 

  

3. Profesionalizace svazu  

• Respektovaní odborníci/sportovci  

• Kvalitní HR (profesní plány a atraktivní programy pro zaměstnance)  

 

4. Komunikace a marketing  

• Jednotný systém interní a externí komunikace  

• Jednotný marketing a jasná pravidla pro úseky a hvězdy  

• Jednotný postup směrem k partnerům v komerční sféře 

 

 

 

 

 

 

 

 


