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1. Historie ragby vozíčkářů v ČR 
a) Od kdy se daný sport realizuje 

Ragby vozíčkářů patří mezi zástupce kolektivních paralympijských sportů určených pro 
osoby s nejtěžším tělesným postižením, tedy pro kvadruplegiky, osoby s postižením 
dolních i horních končetin. Ragby vozíčkářů je týmová hra pro muže i ženy. Hrají proti 
sobě dva týmy, každý o čtyřech hráčích. Všichni hráči jsou klasifikováni (škálou od 0,5 do 
3,5 po půl bodech) a bodový součet hráčů na hřišti může být maximálně 8 bodů nebo 
méně. Pro každou ženu, jako hráčku na hřišti, je týmu povoleno dalších 0,5 bodu nad 
maximální limit 8 bodů. Ragby vozíčkářů patří mezi halové sporty a hraje se na hřišti o 
rozměrech 28 x 15 metrů (rozměry odpovídají basketbalovému hřišti), v délce 4 x 8 minut 
čistého času, s volejbalovým balonem. Gól je udělen hráči, který má jasnou kontrolu 
míče a dotkne se dvěma libovolnými koly soupeřovy brankové čáry. Na konci zápasu je 
tým, s vyšším počtem gólů prohlášen za vítěze. 

Ragby vozíčkářů se v ČR realizuje od roku 1993, kdy vznikl první klub „SK Quadru Fit“ 
Hradec Králové. V následujících letech vznikaly Q-klub Hrabyně, SK Ostrava (1997), Lions 
Ostrava (1997), Prague Robots (1993), Sitting Eagles (2009), a jako poslední tým Captains 
(2017), kteří jsou členy klubu SK Nové Město nad Metují. V roce 2000 byl po dohodě všech 
týmů (SK Quadru Fit, Q-klub Hrabyně a SK Ostrava) založen Český ragbyový svaz 
vozíčkářů (ČRSV). Od roku 2001 je sport řízen sportovně technickou komisí (STK) Českého 
svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS). Reprezentace ČR se v roce 1996 účastnila 
World Wheelchair Games ve Stoke Mandeville, jako prvního mezinárodního turnaje. Od té 
doby je ČRSV právoplatným členem IWRF. 

V roce 1998 vznikl turnaj s názvem Rugbymania, který se během let postupně rozrostl 
v jeden z největších mezinárodních turnajů na světě. Pro veliký zájem týmů se od roku 
2015 hrají dvě ligy. Turnaj je součástí kalendáře IWRF. 

V roce 2015 hostila Česká republika Mistrovství Evropy vozíčkářského ragby skupiny B, 
jako první sankcionovaný turnaj IWRF. Na tomto šampionátu se reprezentace umístila na 
5. místě. Šampionát byl pořádán ve spolupráci ČRSV (Český ragbyový svaz vozíčkářů) a 
ČPS (Český PARA sport dříve Český svaz tělesně postižených sportovců).  

b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat)  
ČRSV - Český ragbyový svaz vozíčkářů, vznik 10. listopadu 2000. 

ČPS – Český PARA sport (dříve Český svaz tělesně postižených sportovců), vznik 14. 
listopadu 1990 (v návaznosti na sport tělesně postižených z 60. letech 20. století). 

c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority 
ČRSV je členem mezinárodní federace International Wheelchair Rugby Federation (IWRF) 
od roku 2010. IWRF je členem Mezinárodního paralympijského výboru (IPC). 

ČPS je členem mezinárodní federace pro tělesně postižené International Wheelchair & 
Amputee Sports Federation (IWAS). Mezinárodní federací pro ragby vozíčkářů byl IWAS do 
roku 2009. 

d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní 
ČRSV dnes funguje jako sportovně technická komise (STK) ČPS a zajišťuje chod 
reprezentace, organizuje průběh české ligy a reprezentuje české ragby v zahraničí. 
Spolupráce funguje od roku 2001, kdy v ČSTPS vznikla STK. ČRSV a ČPS společně 
zorganizovaly Mistrovství Evropy sk. B, v Praze, na kterém se naše reprezentace umístila 



na 5. místě. ČPS a sportovní klub Prague Robots se podílí na zajištění jednoho 
z největších mezinárodních turnajů vozíčkářského ragby Rugbymania, kterého se 
každoročně účastní 14 – 16 týmů ve dvou ligách. V první lize jsou týmy, které patří ke 
světové špičce. Druhá liga je určena rozvojovým týmům (development). 

Spolupráce ČRSV a ČPS je bezkonfliktní. ČPS zastupuje ragby vozíčkářů vůči ČPV, jehož 
stanovy stále neumožňují přímé členství ČRSV v ČPV.  

2. Současný stav ragby vozíčkářů v ČR 
a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů 

IWRF (International Wheelchair Rugby Federation) - 40 zemí, 28 zemí v mezinárodních 
soutěžích a 12 zemí zapojených v programu pro začínající země. 

V Evropě je konkurence velká - 16 zemí v žebříčku a 8 rozvojových. Mistrovství Evropy je 
organizováno již ve 3 skupinách (A, B a C).  

Dostihnout prvních osm zemí ve světovém žebříčku (Austrálie, USA, Japonsko, Velká 
Británie, Kanada, Francie, Dánsko a Švédsko) je velká výzva. 

IWRF je členem IPC (International Paralympic Committee – Mezinárodní paralympijský 
výbor).   

b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů 
SK/TJ – 4 (3 kluby ČPS a 1 klub ČATHS od roku 2017) 

Sportovci – 50 

Trenéři – 4 – trenéři se rekrutují z hráčů, školení trenérů zajistil Prague Robots v roce 
2010 workshopem s trenérem z Kanady.  

Rozhodčí – 5 – pískají na klubových turnajích 

Rozhodčí u stolku – 12 (z toho 2 jezdí na sankcionované turnaje IWRF) 

Dobrovolníků – 30 

Funkcionářů – 10  

c) Systém práce s mládeží a talenty  
V případě náboru se na zapojení nových hráčů / hráček podílí především jednotlivé 
kluby. ČRSV / ČPS zajišťují prezentaci sportu na úrovni rehabilitačních ústavů, organizací, 
které mají cílovou skupinu osob s tělesným postižením (Paraple, CZEPA, Centrum Fénix 
apod.). Nově zapojení hráči jsou motivováni účastí na rozvojových turnajích 
(development). Pro nové hráče jsou k dispozici dokumenty pro lepší pochopení smyslu 
hry a pro seznámení se s pravidly (viz nepovinné přílohy). 

d) Systém organizace soutěží 
ČRSV, které funguje jako STK ČPS organizuje Českou národní ligu ragby vozíčkářů (ČNLRV). 
ČNLRV se hraje ve čtyřech kolech v jednom roce, systémem každý s každým. Jednotlivá 
kola pořádají kluby, které zajišťují veškerou organizaci, rozhodčí a zapisovatele, přípravu 
hřiště a časomíru. Jedno kolo ligy se uskuteční během dvou hracích dnů daného víkendu.  
Každý tým odehraje 12ligových zápasů za sezónu.  



Dále se pořádají mezinárodní turnaje Ostrava Cup a Rugbymania. Oba mezinárodní 
turnaje znamenají pro hráče srovnání s mezinárodní špičkou. Oba turnaje jsou též 
významné pro vzdělávání a rozvoj rozhodčích z ČR.   

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c 
Spolupráce s ČPS je bezproblémová s cílem zajistit nejlepší podmínky pro další rozvoj 
sportu.  

f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi – pozitivní i negativní  
ČPS zastupuje sport vůči ČPV – dodáváním kalendáře akcí a výsledků, které následně ČPV 
prezentuje na webu, sociálních sítích a ve své výroční zprávě. Data přebírá též UZPS do 
výroční zprávy, jinak UZPS pro svaz ani sport nevyvíjí žádnou aktivitu, kromě přeposílání 
zpráv z ČUS, které ČPS dostává přímo.  

V případě ČPV považujeme za problematické stanovy ČPV, které od doby založení ČPV 
umožňují členství pouze střešním svazům dle typu postižení, a nikoliv sportům, 
respektive národním organizacím, které jsou členy mezinárodní federace. ČRSV od roku 
2011 opakovaně žádal o přímé členství v ČPV, které by měl ČPV dle povinností řádného 
člena IPC zajistit. Dosud stanovy ČPV takové členství neumožňují.  

Pokus ČPV o vytvoření nových stanov a svolání valné hromady nebyl úspěšný. Vytvořením 
nových stanov ČPV tak, aby byly v souladu s mezinárodní strukturou byl pověřen ČPS.  

3. Vize na období 2021-2022  
a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c  

Spolupráce mezi subjekty bude nadále pokračovat tak, jak doposud. ČPS jako servisní 
organizace pro ČRSV vůči NSA.  

Cílem ČRSV je přímé členství v ČPV, tedy zastoupení na valné hromadě (členské schůzi). 
Do doby, než stanovy ČPV toto přímé členství umožní, bude zastupovat tento sport vůči 
ČPV ČPS.  

b) Organizační struktura sportovního odvětví 
Pro nadcházející období je naším cílem zachovat stávající spolkovou strukturu ČRSV, kdy 
se kluby provozující ragby vozíčkářů podílí na řízení a volbách do výkonných a 
kontrolních orgánů v rámci valné hromady ČRSV. A zároveň se kluby i sport mohou 
podílet na řízení ČPS taktéž prostřednictvím valné hromady.  

Cílem je zabezpečit profesionalizaci managementu sportu zatím v ČPS jako servisní 
organizaci s postupným přechodem pod ČRSV. Což znamená zajistit finanční prostředky 
na management sportu včetně řízení sportu od ligové soutěže až po mezinárodní turnaje, 
soustředění, náborové akce, prezentace sportu, mentální koučing a nezbytnou 
administrativu a účetnictví.  

c) Systém organizace soutěží  
Klubové akce ČNLRV budou využívány také jako náborové akce.  

Do doby, než se podaří navýšit počet týmů zapojených do ligové soutěže předpokládáme 
stejnou, velmi dobře fungující organizaci, jako je nyní. Pokud bude zájem ze strany 
Slovenska a Maďarska, bude ligová soutěž rozšířena. Cílem je rozšířit ligovou soutěž na 5 
týmů do roku 2022 a 6 týmů do roku 2024.  



Plánujeme také udržení pořádání mezinárodních turnajů na území ČR, které pro naše 
hráče znamenají finančně dostupné srovnání se zahraničím. Jedná se o turnaje 
Rugbymania a Ostrava Cup. 

d) Systém organizace reprezentace  
Cílem je navýšit členskou základnu, ze které se rekrutuje reprezentace.  Reprezentační 
tým A dle pravidel NSA (12 hráčů) a reprezentace B (4-6 hráčů). Za výběr do reprezentace 
odpovídá reprezentační trenér na základě výkonů předvedených v rámci ČNLRV a na 
soustředěních, která jsou vždy koncipována pro širší kádr. 

Pro zajištění ideálního chodu reprezentačního týmu je nutné zajistit obsazení těchto 
funkcí: manažer reprezentace, trenér reprezentace, asistent trenéra reprezentace, 
fyzioterapeut, mechanik / kustod a asistenti. Většinu funkcí vykonávají lidé na 
dobrovolné bázi. Bez profesionalizace realizačního týmu se bude reprezentace těžko 
posouvat ve světovém žebříčku. Profesionalizace samotných hráčů je dalším cílem, 
kterého bychom chtěli do roku 2024 dosáhnout. 

V roce 2021 se reprezentace umístila na 4. místě ve skupině „B“ což je historicky nejlepší 
umístnění, ale je nutno podotknout, že účast na ME odvolaly týmy Rakouska a Irska. 

Cílem je posunout se do skupiny A. Postup na mistrovství světa a následně na 
paralympijské hry by se mohl podařit pouze v případě profesionalizace hráčů a 
realizačního týmu. 

K dosažení cíle by pomohla profesionalizace reprezentace, aby se hráči mohli 
připravovat v rámci pracovní doby. V ideálním případě by pomohlo, pokud by 
reprezentanti mohli chodit do práce pouze na poloviční úvazek, aby se po ukončení 
reprezentační činnosti měli kam vrátit. Náklad na ½ úvazek pro 12 hráčů ročně je cca 3 
mil. Kč.  

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 
Pokud by byl ČPV dobře fungující organizací, uvítali bychom členství ČRSV v ČPV a 
spolupráci v rovině prezentace sportu, náboru a finanční podpory.  

Spolupráce s UZPS by byla přínosná v rovině finanční podpory sportu. Všechny kluby 
využívají přímo servisu okresních sdružení ČUS a UZPS je nyní nadbytečným článkem.  

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty)  
Cílem rozvojového programu je navýšit členskou základnu a rozšířit ligovou soutěž, aby 
měl reprezentační trenér větší výběr.  

Prostředkem k dosažení cíle jsou náborové akce v rehabilitačních ústavech, školách a 
jiných organizacích, které podporují osoby s tělesným postižením. Významným faktorem 
pro rozvoj sportu je spolupráce s univerzitním prostředním na úrovni zapojení studentů 
a též v oblasti biomechaniky, fyzioterapie apod. 

Důležitou oblastí pro rozvoj sportu je klasifikace (obodování hráčů dle typu a rozsahu 
postižení). V této oblasti je nutné zajistit vyškolení dalších klasifikátorů (v současné době 
máme pouze jednu klasifikátorku s mezinárodní licencí), kteří by zajistili přenos 
informací z mezinárodního prostředí. 

Pro rozvoj a fungování ČNLRV plánujeme vyškolit nové rozhodčí a zvýšit kvalifikaci 
stávajících rozhodčí v rámci vzdělávacího programu IWRF.  



V oblasti stolkových rozhodčích (zápisy utkání) budeme využívat zkušených stolkových, 
kteří jsou aktivní na mezinárodní scéně a účastní se ME / MS / PH.  

g) Mediální koncepce, práce s veřejností 
Pro mediální zabezpečení je opět nutný profesionální pracovník, který zajistí celoroční 
plán prostřednictvím prezentace akcí (domácí, zahraniční, soustředění), sportovců 
(motivační příběhy sportovců, kteří žijí plnohodnotný život s těžkým tělesným 
hendikepem) a sportu jako takového na webových portálech, sociálních sítích a médiích.  

Cílem je propojit medializaci s fundraisingem a sehnat stabilního finančního partnera, 
který by vhodně doplnil finanční podporu a pomohl sport stabilizovat.    

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví 
V současné době jsou především finanční podmínky poddimenzované. Sport funguje 
především díky nadšení a entuziasmu osob, které se podílejí na řízení sportu, asistenci, 
PR atd. Významný posun v oblasti finanční podpory byl zaznamenán v roce 2017 na 
úrovni MŠMT financováním sportovních klubů a svazů přímo (od roku 2005 prakticky do 
roku 2017 byl sport bez finanční podpory ČPV a MŠMT). Díky této finanční podpoře 
reprezentace postoupila na mistrovství Evropy v roce 2019 ze skupiny C do skupiny B a 
v roce 2021 se udržela ve skupině B. 

Pro pořádání mezinárodních turnajů chybí odpovídající haly se zázemím pro cca 100 
sportovců na vozících plus 80 sportovních vozíků. Tím myslíme především šatny, které 
řešíme prostřednictvím kójí na hrací ploše anebo přístavbou stanů, pokud to prostor 
kolem haly dovolí. Přístavba stanů je finančně náročná (podlahy / topení / vyrovnání 
vstupu do haly atd.)  

Složité je i sehnat halu s odpovídajícím povrchem, pro Rugbymanii pokládáme pevný 
povrch do celé haly. Ideálním povrchem je palubovka, ale tu se zase bojí půjčovat kvůli 
možnému poškození od vozíků. 

Dále se potýkáme s infrastrukturou ve smyslu zajištění ubytování pro cca 100 vozíčkářů. 
Většina hotelů má jen omezený počet bezbariérových pokojů. 

Zajištění dopravy, také není jednoduché. Kromě přepravy 100 osob na vozíku je potřeba 
zajistit také přepravu 100ks herních vozíků  

5. Finanční zajištění činnosti 
Vícezdrojové financování je pro rozvoj para sportu bezpodmínečně nutné. Jedná se o 
státní zdroje (NSA), samosprávní zdroje (města a kraje), nadační zdroje, soukromé zdroje 
formou darů případně reklamy. Významné finanční zdroje investují samotní sportovci 
např. doprava, kdy musí používat osobní vozidlo, nebo si musí sjednat dopravu (veřejná 
doprava je pro většinu sportovců s takhle velkým pohybovým omezením nedostupná). 
Dále se jedná o spoluúčast na soustředěních a pořízení sportovního vozíku.  

Děkujeme za vypsání dotačního programu NSA na pořízení nových vozíků. 

Rozpočet se sestavuje s ohledem na mistrovské akce reprezentace, což představuje 
nejvyšší část nákladů. Např. finanční náročnost na zajištění samotné účasti na ME 
skupiny B činí cca 500 tis. Kč (bez soustředění a přípravy). A to pouze pro 8 hráčů a 4 
členy realizačního týmu, v případě plného počtu 12 hráčů a 6 členů realizačního týmu by 
náklady vrostly 750 tis. Kč. 



Cílem je zajistit vlastního fundraisera, který připraví plán a získá finanční prostředky tak, 
aby byly z více zdrojů zabezpečeny všechny oblasti nutné pro úspěšné fungování sportu. 
Oblasti, které je nutné financovat: 

• management sportu – administrativně organizační zajištění ligové soutěže, 
reprezentace, domácích turnajů, přihlašování na turnaje, soustředění, podklady pro 
zaúčtování atd.; 

• pracovník PR a FR – prezentace sportu a zajištění vícezdrojového financování; 
• pořízení nových sportovních vozíků; 
• profesionalizace realizačního týmu – reprezentační trenér, fyzioterapeut, klasifikátor, 

asistenti; 
• turnaje – domácí ligová soutěž, mezinárodní akce na území ČR, účast na přípravných 

klubových turnajích, účast reprezentace na ME; 
• profesionalizace hráčů; 
• sportovní diplomacie – zapojení zástupců ČR v mezinárodních strukturách;  

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví 
Profesionalizace managementu (manažer, PR, FR); 

Finanční stabilita – zajistit odpovídající finanční prostředky (minimálně 5 mil. Kč / rok)  

Členská základna – zvýšit počet hráčů v jednotlivých klubech; 

Sportovní kluby – zvýšit počet týmů zapojených do ligy; 

Klasifikace – vyškolit dalšího klasifikátora s mezinárodní licencí; 

Rozhodčí – zvýšit počet domácích rozhodčí a zvýšit kvalitu stávajících (účast na 
mezinárodních školení); 

Ženy a sportovci s těžkým hendikepem – zapojit ženy a hráče s nejtěžším typem postižení 
do týmu v rámci klubů; 

Asistence – zajistit kvalitní asistenci s individuálním přístupem prostřednictvím 
spolupráce s organizacemi, které realizují různé programy pro osoby s tělesným 
postižením (Centrum Paraple, CZEPA, Asistence apod.). 

7. Základní dokumenty mezinárodních sportovních autorit 
ze kterých nastavení Koncepce vychází – stačí platný odkaz na webové stránky s těmito 
dokumenty (Povinné!) 

Základní dokumenty IWRF: http://www.iwrf.com/index.php?page=governance 

Aktuální informace o sportu: https://ceskyparasport.cz/rugby-vozickaru/  

Web ČRSV: https://www.crsv.cz/ 

8. Nepovinné přílohy (jakékoliv dokumenty důležité pro činnost daného sportu)  
Odkazy na dokumenty zmiňované v bodě 2c pro nově zapojené hráče. 

Popis hry: https://cstps.cz/wp-
content/uploads/2020/08/Voz%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-rugby-
popis-hry-2014.pdf 

http://www.iwrf.com/index.php?page=governance
https://ceskyparasport.cz/rugby-vozickaru/
https://www.crsv.cz/
https://cstps.cz/wp-content/uploads/2020/08/Voz%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-rugby-popis-hry-2014.pdf
https://cstps.cz/wp-content/uploads/2020/08/Voz%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-rugby-popis-hry-2014.pdf
https://cstps.cz/wp-content/uploads/2020/08/Voz%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-rugby-popis-hry-2014.pdf


https://cstps.cz/wp-content/uploads/2020/08/Voz%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-rugby-z%C3%A1kladn%C3%AD-souhrn-pravidel-2014.pdf
https://cstps.cz/wp-content/uploads/2020/08/Voz%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-rugby-z%C3%A1kladn%C3%AD-souhrn-pravidel-2014.pdf
https://cstps.cz/wp-content/uploads/2020/08/Voz%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-rugby-z%C3%A1kladn%C3%AD-souhrn-pravidel-2014.pdf
https://youtu.be/bYQx1W9axlY
https://youtu.be/dNj4yTu_puk
https://youtu.be/w7NCiBgXOD4
https://youtu.be/xuT1anSylgU

