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Počet zemí hrajících curling vozíčkářů…29. 
 
b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů 
Český svaz curlingu má 31 klubů. Z tohoto počtu v roce 2021 3 kluby provozují curling 
vozíčkářů. Tréninky vozíčkářů zajištují tři trenéři a tři dobrovolníci. Chod klubů provozujících 
curling vozíčkářů zabezpečuje šest funkcionářů. Veškeré soutěže vozíčkářů rozhodují 
vyškolení curlingoví rozhodčích, kterých je 27. 
 
c) Systém práce s mládeží a talenty 
Curling vozíčkářů je implementován do výuky trenérů v rámci vzdělávání ČSC. Nábor nových 
sportovců aktuálně zajišťují zejména členské kluby, které provozují curling vozíčkářů, tedy SC 
JÚ Praha, 1.KCK Trutnov a HSC Velké Meziříčí. 
 
d) Systém organizace soutěží 
V České republice probíhá mezinárodní liga curlingu vozíčkářů pojmenována po sponzorovi 
Eurovia liga. Zde hraje pravidelně 7-8 týmů v pěti kolech. Z toho jsou čtyři týmy z ČR a ostatní 
týmy z Evropy (Slovensko, Polsko, Itálie, Německo). Tento formát se hraje již od roku 2013. 
Reprezentační tým curlingu vozíčkářů České republiky ještě hraje v rámci přípravy divizní 
soutěž curlingu běžného, jelikož to umožňují pravidla. 
 
e) Spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodech 1 b, 1c 
Český svaz curlingu je jediným provozovatelem sportu curling, včetně kategorie vozíčkářů 
v České republice. Nově se členy ČSC stali také curleři se sluchovým postižením, kteří mají 
tento sport jako deaflympijský a dle dostupných dokumentů tento sport není součástí 
provozovaných aktivit Českého svazu neslyšících sportovců. 
 
f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 
Český svaz curlingu aktuálně nespolupracuje s žádnou organizací pro zdravotně postižené 
v České republice. UZPS je pro nás neznámou organizací. Český paralympijský výbor 
v současnosti vyvíjí aktivity směrem k možnosti členství ČSC v jeho strukturách. Bohužel jsme 
s těmito aktivitami byli seznámeni až v měsíci květnu a podmínky členství pro naši organizaci 
se neustále mění, takže jsme v kontaktu, ale řádné členství se všemi právy a povinnostmi 
nám nebude zatím umožněno. 

3. Vize na období 2021-2022 
 
a) Spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodech 1 b, 1c 
Český svaz curlingu jako jediný subjekt provozující sport curling v ČR k této činnosti nemá 
partnera.  
 
b) Organizační struktura sportovního odvětví  
Curling vozíčkářů má v rámci struktury ČSC ad hoc komisi curlingu vozíčkářů, která v rámci 
své činnosti koordinuje soutěže v curlingu vozíčkářů, spolupracuje se sekretariátem na 
tvorbě rozpočtu, zpracování žádostí o dotace, spolupracuje s výkonným výborem ČSC, 
zpracovává podklady pro jednání na úrovni IPC a WCF. 
Tato komise také zajišťuje národní klasifikaci sportovců prostřednictvím mezinárodního 
klasifikátora WCF Romana Sudy. 
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c) Systém organizace soutěží 
Eurovia mezinárodní liga curlingu vozíčkářů – samostatná pětikolová soutěž s následným 
Mistrovstvím České republiky. Mezinárodní turnaj v curlingu vozíčkářů zařazený do World 
Tour. 
 
d) Systém organizace reprezentace 
Reprezentační kádr je tvořen výběrem nejvýkonnějších sportovců ze všech českých týmů. 
Kádr je osmičlenný, kdy na jednotlivé reprezentační turnaje vyjíždí, dle soupisky pět hráčů. 
Výběr zajišťuje reprezentační trenér se svými asistenty. Reprezentační trenér je zpravidla 
licencovaný trenér 2. třídy ČSC nebo vyšší.  
Reprezentační tým má nastavenu pravidelnou společnou přípravu 2x-3x týdně a hráči ještě 
absolvují individuální tréninky ve svých týmech. V rámci přípravy hraje reprezentační tým 
divizní soutěž curlingu se sportovci bez handicapu. Vrcholem sezóny je pravidelně 
Mistrovství Světa WCF před kterým reprezentační tým vždy absolvuje 2-3 mezinárodní 
turnaje v rámci World Curling Tour. Jeden z turnajů se pravidelně odehrává v Praze. 
Pokud bude stanovena také reprezentační tým curlingu neslyšících, bude řešeno 
prostřednictvím ad hoc komise curlingu vozíčkářů, která následně změní jméno (např. ad hoc 
komise para curlingu). 
 
e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi  
Členství v České paralympijským výboru se nám jeví jako zcela přirozená záležitost, pokud 
ČSC provozuje i paralympijský sport. Elementární je pro naši organizaci, abychom byli 
řádnými členy se všemi rovnými právy a povinnostmi stejně, jako je tomu v Českém 
olympijském výboru. 
 
f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty)  
Český svaz curlingu má vytvořenou základnu týmů napříč Českou republikou, ale jen zlomek 
týmů se věnuje také curlingu vozíčkářů. V rámci rozvoje chceme zvýšit povědomí o curlingu 
vozíčkářů během edukačních programů ČSC a docílit tím zvýšení počtu klubů, kde se bude 
hrát curling vozíčkářů. 
Novou disciplínou curlingu vozíčkářů v rámci WCF je od roku 2021 mix doubles (curling 
smíšených dvojic). S touto disciplínou také začínáme. 
Curling sportovců se sluchovým postižením jako deaflympijský sport je další kategorií, kterou 
začínáme rozvíjet díky vstupu několika týmů do národní soutěže. 
 
g) Mediální koncepce, práce s veřejností 
Pravidelné informace v rámci občasníku Skip, který informuje kompletně o českém curlingu. 
Live záznamy z curlingové haly v Roztylech – MČR 
Reportáže v paralympijském magazínu 
Sociální síť ČSC 
 

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví  
 
Curling vozíčkářů má v České republice podmínky nastaveny stejně, jako ostatní kategorie 
curlingu. V České republice je kompletně bezbariérová curlingová hala v Praze Roztylech, kde 
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se odehrává většina přípravy hráčů curlingu vozíčkářů. Nově je tréninkové zázemí v Brně. 
Další specializovaná sportoviště se budují. 

5. Finanční zajištění činnosti  
Státní rozpočet – reprezentanti ČR s potvrzenou výkoností ideálně 1 – 1,2 miliónu ročně 
(curling vozíčkářů) 
Státní rozpočet – činnost svazu s celorepublikovou působností ideálně 300–500 tisíc ročně 
Spolupracující TJ/SK lokální dotace na turnaje, účast sportovců na akcích 300 tisíc ročně 
Sponzoring Eurovia Vinci 400 tisíc ročně 
 
Celkový rozpočet: 1,6 – 2 milión ročně 

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví  
Pokračovat v nastaveném systému v rámci ČSC. 
Navýšit financování do této kategorie ze současných 1,1 miliónu na 1,6 – 2 milióny. 
Edukace nových trenérů, specializovaných na curling vozíčkářů 

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. 
 
World Curling Federation – academy (video prezentace sportu s integrací vozíčkářů) 
https://www.worldcurlingacademy.org 
 
Strategický plán IPC 2019-2022 
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/190704145051100_2019_07+IPC
+Strategic+Plan_web.pdf 
 

8. Nepovinné přílohy 
Rozvoj curlingu v ČR - sportoviště 
http://www.curling.cz/rozvoj 
 
Kalendář akcí ČSC 2021/2022 s integrací curlingu vozíčkářů 
http://curling.cz/wp-content/uploads/2021/06/Plan_akci_CSC_2021_2022.pdf 
 
 
 


