


 

 1. Historie sportu v ČR 
a) Tenis na vozíku je dynamický a divácky atraktivní sport, jehož pravidla se téměř neliší od 

"zdravého" tenisu. Hraje se na standardních tenisových dvorcích de facto dle pravidel 

klasického tenisu. Má však svá určitá specifika. Oproti klasickému tenisu může míč odskočit 

na soupeřově polovině dvakrát (tzv. dvojdopad), a to jednou do dvorce a podruhé i mimo 

něj. Vozík je součást těla hráče, a proto platí, že dotknul-li se míč vozíku nebo vozík sítě, 

znamená to ztrátu bodu. Hráč, který se při hře zvedá ze sedačky, je také potrestán ztrátou 

bodu. Utkání se hrají na dva vítězné sety do šesti gamů a k vítězství je třeba dosáhnout 

rozdílu dvou her. Při stavu 6:6 se hraje zkrácená hra (tie-break) na sedm vítězných míčů. 

Soutěže se dělí do tří turnajových skupin: Super Series (odpovídá turnajům Grand Slam), ITF 

1- 3 a ITF Futures (ATP-tour), celkem ročně cca 190 turnajů na světě. Speciálními turnaji je 

každoroční mistrovství světa družstev World Team Cup, turnaj osmi nejlepších hráčů a 

hráček Singles Masters a turnaj osmi nejlepších párů mužů a žen Doubles Masters. Každý 

mezinárodní turnaj se dle výkonnosti hráčů dělí na několik divizí: Main Draw, Second Draw a 

B. Ve všech divizích se hraje nejen hlavní soutěž, ale také tzv. soutěž útěchy Consolation, 

které se účastní všichni poražení z prvního kola. Tenis vozíčkářů je určen sportovcům 

s tělesným hendikepem. Sportovci jsou děleni do dvou kategorií: Open pro muže, ženy a 

juniory a Quad. Kategorie Open je pro sportovce, kteří mají plně funkční horní končetiny 

(např. paraplegie, amputace dolních končetin a podobné diagnózy). Kategorie Quad je 

určena sportovcům s omezenou funkcí herní paže, která způsobí špatný úchop rakety a 

pohyb na vozíku (např. kvadruplegie a podobné diagnózy). 

Historie tenisu na vozíku ve světě 

Historie tohoto sportu začíná v roce 1976, kdy americký juniorský tenista Brad Parks usedl po 

nehodě na vozík a po šesti měsících rekonvalescence přemlouval své kamarády, aby s ním 

začali hrát tenis, i když je na vozíku. V roce 1980 vznikla v USA národní nadace ve prospěch 

tenisu na vozíku a v roce 1981 už vznikla Wheelchair Tennis Players Association, která 

reprezentovala mezinárodní tenis na vozíku, zatím za účasti amerických a francouzských 

hráčů. Do roku 1985 se přidalo mnoho nadšenců z dalších zemí, takže v tomto roce vznikla 

International Wheelchair Tennis Association (IWTA), která začala vyjednávat s Mezinárodní 

tenisovou federací (ITF) o vzájemné spolupráci. Tato organizace působila samostatně do roku 

1998, kdy se stala regulérní součástí ITF jako sekce Wheelchair Tennis, což v praxi znamená, 

že ITF garantuje vývoj tenisu na vozíku stejně jako vývoj tenisu běžného. Tenis na vozíku se 

zapojil i do paralympijského hnutí. To se poprvé stalo v roce 1988 na hrách v jihokorejském 

Soulu, kde se odehrála pouze exhibice, ale od roku 1992 (hry v Barceloně) se tenis na vozíku 

stal plnohodnotnou součástí paralympijských her. Historie mistrovství světa družstev World 

Team Cup začala už v roce 1985, kdy se v USA zúčastnilo pouze 6 družstev. Dnes je to 

každoroční turnaj pro 32 mužských, 16 ženských, 8 juniorských a 8 quad týmů z celého světa. 

Historie tenisu na vozíku v České republice  

Vznik tenisu na vozíku v České republice je spojen se sportovním klubem Ligy za práva 

vozíčkářů – SK HOBIT Brno. V roce 1995 působilo v jeho řadách několik prvních nadšenců 

tohoto sportu, kteří se v témže roce odtrhli a založili autonomní Český tenisový svaz 

vozíčkářů (ČTSV). To je dodnes zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) s vlastní právní 



subjektivitou, které se nesmazatelně zapsalo do povědomí domácích příznivců vozíčkářského 

tenisu i do povědomí mezinárodní tenisové asociace ITF. Od roku 1995 je ČTSV členem IWTA 

(dnes přímo ITF – sekce IWTA) za Českou republiku a kolektivním členem Českého 

tenisového svazu. Tenis na vozíku je od roku 2002 plnohodnotným členem českého 

paralympijského hnutí s možností nominovat své hráče na paralympijské hry, pokud splní 

nominační kritéria Českého paralympijského výboru. Od roku 2003 je tenis na vozíku také 

členem Českého svazu tělesně postižených sportovců, v jeho strukturách vznikla v témže 

roce STK tenisu na vozíku. V současné době má ČTSV zhruba 50 členů a jeho aktivní hráči, 

působí v Centrech tenisu na vozíku v Brně, Praze a Karviné, nebo se připravují pod dohledem 

svých trenérů v místě bydliště. ČTSV spolupracuje od roku 1999 s marketingovou a reklamní 

agenturou ARS Production a.s., která zajišťuje jeho finančně i materiálově náročnou 

tenisovou činnost i propagaci podporovatelů tohoto atraktivního sportu. ČTSV každoročně 

financuje hráčům užšího i širšího reprezentačního výběru účast na až devíti zahraničních 

turnajích a start pětičlenného družstva na mistrovství světa družstev. Doposud bojovali čeští 

hráči na mistrovstvích světa družstev v Holandsku, Austrálii, Anglii, Španělsku, USA, Francii, 

Švýcarsku, Itálii, Polsku, Novém Zélandu, Holandsku, Brazílii, Švédsku a Portugalsku. Ve 

výkonnostně nejlepších letech se většinou umístil vždy do první desítky v konkurenci 32 

účastníků. ČTSV každoročně pořádá domácí okruh turnajů – ČTSV Tour, na kterém mají právo 

bezplatné účasti všichni jeho členové. Body, získané na ČTSV Tour, jsou od roku 2003 sčítány 

a nejúspěšnější hráči získávají tituly mistrů České republiky ve dvouhře i čtyřhře. ČTSV je i 

organizátorem pravidelných náborových soustředění pro nové hráče, kde nabízí bezplatnou 

možnost všem, kteří chtějí začít s tímto sportem. Soustředění se každoročně odehrává 

během programu turnaje Kurdějov Open a poháru v Radnicích. Významnou aktivitou ČTSV je 

i organizace čtyř mezinárodních turnajů v Karviné (ITF Futures – od roku 2012), Prostějově 

(ITF2 – od roku 1995), Brně (ITF Futures – od roku 2009) a Praze (ITF2 – od roku 1997). 

b) V české republice realizuje tenis na vozíku hned od roku 1995 jediný subjekt 

s celorepublikovou působností a tím je Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s.  ČTSV je za ČR 

členem celosvětové mezinárodní tenisové federace ITF sekce Wheelchair Tennis, je 

kolektivním členem Českého tenisového svazu a členové ČTSV jsou členy STK tenisu na 

vozíku Českého PARA sportu. 

c) Členem mezinárodní autority - celosvětové mezinárodní tenisové federace ITF sekce 

Wheelchair Tennis – je od roku 1995 Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s. 

d) Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s. je kolektivním členem Českého tenisového svazu a 

členové ČTSV jsou členy STK tenisu na vozíku Českého PARA sportu. Negativní vztah má ČTSV 

s Českým paralympijským výborem, který ho doposud nepřijal za člena, i když členství 

jednotlivých národních sportovních svazů sportovců s handicapem je doporučeno 

Mezinárodním paralympijským výborem IPC. 

2. Současný stav 

a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů 

Celosvětově tenis na vozíku organizuje jediná mezinárodní autorita – International Tennis 

Federation – 212 členských národních asociací z celého světa.  



b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů 

ČTSV je v rámci Stanov ČTS vnitřně dělen na tři Centra tenisu na vozíku v Brně, Praze a 

Karviné. V ČTSV je registrováno 22 sportovců, 4 trenéři, kteří pomáhají individuálním 

trenérům jednotlivých hráčů, 20 rozhodčích, kteří působí na mezinárodních turnajích v ČR, tři 

dobrovolníci pravidelně pracující pro sekretariát ČTSV a desítky dobrovolníků v rámci 

mezinárodních turnajů v ČR a 5 volených funkcionářů – členové Výkonného výboru ČTSV a 

prezident ČTSV.  

c) Systém práce s mládeží a talenty 

ČTSV pořádá každoročně dvě náborová soustředění, jichž se účastní svazoví trenéři i stávající 

hráči. Všichni zájemci mohou bezplatně využít sportovní i teoretickou nabídku jednotlivých 

campů. Novým hráčům se potom věnují jednotlivá regionální centra tenisu na vozíku ČTSV 

s tím, že ČTSV novým hráčům poskytuje sportovní materiál, speciální slevy na nákup 

tenisových vozíků u společnosti ULTINA (partner ČTSV), zaučení individuálního trenéra 

v problematice tréninku tenisu na vozíku, počáteční finanční pomoc pro tenisový trénink a 

bezplatnou účast na všech turnajích česko-slovenského okruhu ČTSV Tour (7 akcí ročně) i na 

mezinárodních turnajích organizovaných ČTSV v ČR.   

d) Systém organizace soutěží 

1) Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s. pořádá každoročně seriál turnajů pro české a slovenské 

hráče jako otevřené mistrovství republiky. Seriál čítá 7 turnajů (6 v ČR a 1 na Slovensku) 

2) Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s. pořádá na území ČR každoročně 4 mezinárodní turnaje, 

které jsou součástí mezinárodního turnajového okruhu UNIQLO Wheelchair Tennis Tour. 

Jsou to Karviná Indoor (ITF Futures), Wheelchair Czech Open v Prostějově (ITF2), Brno Cup 

(ITF Futures) a Prague Cup Czech Indoor (ITF2). 

3) Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s. eviduje výsledky všech hráčů na mezinárodních 

turnajích mezinárodní tour i turnajích česko-slovenské tour. Tyto výsledky zavádí do 

národního žebříčku a ten (společně se světovým žebříčkem ITF) slouží jako podklad pro 

nominaci do českého národního týmu, který reprezentuje ČR na mistrovství světa družstev 

World Team Cup. Paralympijskou nominaci zajišťuje pouze umístění na světovém žebříčku, 

popřípadě divoké karty ITF.  

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c 

ČTSV spolupracuje na mezinárodní úrovni s Českým tenisovým svazem (formálně garantuje 

ITF možnost ČTSV organizovat mezinárodní turnaje na území ČR) a Českým PARA sportem 

(finanční spoluúčast při účasti reprezentačního týmu tenistů na vozíku v hlavní soutěži či 

kvalifikaci na mistrovství světa družstev WTC). Žádný jiný subjekt se organizaci tenisu 

vozíčkářů na národní či mezinárodní úrovni nevěnuje. 

f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 

ČPV odmítlo žádost Českého tenisového svazu vozíčkářů o členství a finančně ani 

organizačně se na aktivitách tenistů na vozíku nepodílí a nikterak s ČTSV nespolupracuje. 

UZPS s ČTSV také nikterak nespolupracuje. 

ČTSV spolupracuje s Českým PARA sportem (finanční spoluúčast při účasti reprezentačního 

týmu tenistů na vozíku v hlavní soutěži či kvalifikaci na mistrovství světa družstev WTC) 



ČTSV spolupracuje na mezinárodní úrovni s Českým tenisovým svazem (formálně garantuje 

ITF možnost ČTSV organizovat mezinárodní turnaje na území ČR) 

ČTSV spolupracuje od roku 1999 s marketingovou a reklamní agenturou BW Commerce, 

s.r.o., která zajišťuje jeho finančně i materiálově náročnou tenisovou činnost i propagaci 

podporovatelů tohoto atraktivního sportu. 

3. Vize na období 2021-2023 

a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c 

ČTSV zůstává i nadále kolektivní členem Českého tenisového svazu. 

ČTSV bude nadále spolupracovat s Českým PARA sportem, který bude i nadále zastupovat 

ČTSV vůči Českému paralympijskému výboru do doby, než bude umožněno členství ČTSV 

v ČPV, zastupovat ČTSV vůči Interntional Wheelchair and Amputee Sports Federation (IWAS), 

pokud to bude potřeba a napomáhat při spolupráci ČTSV s univerzitním prostředím a 

organizacemi se zaměřením na hendikepované. 

ČTSV bude na základě smlouvy platné do roku 2023 spolupracovat s marketingovou 

agenturou BW Commerce, s.r.o. při finančním zajištění aktivit ČTSV. 

b) Organizační struktura sportovního odvětví 

Organizační struktura ČTSV zůstane dle Stanov ČTSV stejná: 

Statutární orgán – Prezident ČTSV volen Valnou hromadou ČTSV na 5 let 

Výkonný výbor ČTSV (pětičlenný) volen Valnou hromadou ČTSV na 5 let 

Kontrolní a revizní komise ČTSV – volena Valnou hromadou ČTSV na 3 roky 

Valná hromada ČTSV – tvořena všemi členy ČTSV 

Zástupce hráčů (je i členem Výkonného výboru ČTSV) – volen hráči-členy ČTSV na 1 rok 

Regionální Centra tenisu na vozíku ČTSV v Brně, Praze a Karviné. ČTSV jedná o zřízení Centra 

na vozíku České Budějovice ve spolupráci s místním spolkem Aktivně s vozíkem, z.s.  

c) Systém organizace soutěží 

ČTSV bude i nadále organizovat celoroční systém Mistrovství ČR v podobě česko-slovenského 

turnajového okruhu ČTSV Tour, v rámci něhož proběhne každoročně minimálně 7 turnajů. 

ČTSV bude každoročně na území ČR pořádat 4 mezinárodní turnaje v tenise na vozíku, které 

budou součástí celosvětové UNIQLO Wheelchair Tennis Tour (pořádaná mezinárodní 

tenisovou federací ITF).  

d) Systém organizace reprezentace 

Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s. bude i nadále evidovat výsledky všech hráčů na 

mezinárodních turnajích mezinárodní tour i turnajích česko-slovenské tour. Tyto výsledky 

zavede do národního žebříčku a ten (společně se světovým žebříčkem ITF) bude sloužit jako 

podklad pro nominaci do českého národního týmu, který reprezentuje ČR na mistrovství 

světa družstev World Team Cup. Širší reprezentační tým bude každoročně čítat 6 Výkonným 

výborem ČTSV nominovaných hráčů, z nichž budou každoročně vybrání tři hráči, kteří budou 

absolvovat kvalifikaci nebo hlavní soutěž mistrovství světa družstev World Team Cup. Tito 

hráči budou ČTSV finančně podporováni během celé sezóny – příprava, účast na 

mezinárodních turnajích, sportovní materiál...  



Paralympijskou nominaci zajišťuje ITF pouze podle umístění na světovém žebříčku, 

popřípadě divoké karty ITF. 

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 

ČTSV bude i nadále usilovat o členství v ČPV. Do té doby bude i nadále využívat spolupráce 

s Českým PARA sportem, který zastupuje ČTSV v kontaktu s ČPV. 

ČTSV bude nadále spolupracovat s Českým PARA sportem. 

ČTSV bude i nadále spolupracovat s ČTS, který zastupuje ČTSV v České unii sportu.  

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty) 

 ČTSV bude i nadále pokračovat v aktivitách, díky nimž získává další tenisty a tenistky na 

vozíku: 

- 2x ročně (jaro a podzim) náborová soustředění pro nové hráče tenisu na vozíku 

organizované ČTSV 

- exhibiční ukázky tenisu na vozíku organizované Centry tenisu na vozíku ČTSV v jednotlivých 

regionech 

- spolupráce s ČSTPS prostřednictvím náborových akcí a prezentace sportů ve spolupráci 

s gestory sportů 

- spolupráce s Aktivně s vozíkem při organizaci letních multisportovních campů pro tělesně 

postižené 

- nabídka finančního i organizačního zajištění novým hráčům tenisu na vozíku na začátku 

jejich sportovní kariéry (příprava tenisových trenérů v regionech, slevy na tenisový materiál a 

tenisové herní vozíky, zajištění tréninkových kapacit...) 

g) Mediální koncepce, práce s veřejností 

ČTSV bude i nadále pokračovat v aktivitách, které propagují tenis na vozíku celorepublikově i 

v jednotlivých regionech: 

- pronájem jedné až dvou stránek v odborném časopise Tenis revue (měsíčník) – reportáže o 

akcích ČTSV v průběhu celého roku 

- mediální pokrytí všech 4 mezinárodních turnajů na území ČR: 

reportáž na ČT Sport turnajové tiskoviny (plakáty, bulletin, pozvánky, reklamní banery a 

plachty...), reportáže o turnajích v regionálních rozhlasových stanicích i v ČRO 

- oficiální webové stránky ČTSV www.cwta.cz a www.ctsv.cz 

- facebooková skupina CWTA – CZECH TOURNMENTS 

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví 
Současné podmínky pro zajištění pravidelné činnosti tenistů na vozíku v ČR jsou výsledkem 

25leté zkušenosti a práce sekretariátu ČTSV. ČTSV je finančně i personálně zajištěn a 

připraven k organizaci tenisu na vozíku v současné době i pro budoucí období. ČTSV je pevně 

ukotven v mezinárodní struktuře tenisu na vozíku (ITF) a disponuje profesionální autoritou i 

u Českého tenisového svazu. 

5. Finanční zajištění činnosti 
ČTSV je v současné době plně finančně zajištěn. Zdroje financí pocházejí ze všech dostupných 

zdrojů: privátní sponzoring prostřednictvím marketingové agentury BW Commerce, s.r.o. 




