
Tabulka č. 1  

Tab. 1. Přehled jednotlivých ASTER ve Velké Británii 

ASTRA 

Kolik klubů je 

zaregistrováno 
v ASTRA 

Lokace Název a Adresa 

Kolik má klub 

registrovaných 
plavců 

Kolik 

má 

klub 
bazén

u 

1 12 Brentwood 

AQUACESS 

17 1 

    Brentwood Centre, 

    Doddinghurst Road, 

    Brentwood CM4 8DN 

    Sunday 15.00-16.30 

  

  

Barking 

BARKING BEAVERS  

Abbey Sports Centre,  

Axe Street, Barking,  
Essex.. 

Saturday 09.00-10.30. 

Sunday 16.00-17.00 

11 1 

    

Kentish 

Town  

FLEETWELL   

      Kentish Town Pool,  

 Prince of Wales Road,  

      London NW5 3LE  
Wednesday 18.00-19.00 

23 1 

    

Kingsbury 

GUPPY - Children PD  

Grove Park School,  

 Kingsbury,  

London NW9 0JY.  

 Tuesday 19.15-20.45. 

25 1 

    

PISCES -Adults   
Grove Park School,  

Kingsbury,  

London NW9 0JY.  

Friday 19.00-21.00. 

(Term Time) 

31 1 

    

SEA URCHINS–Adults 

Grove Park School,  

Kingsbury,  

London NW9 0JY  

Thursday 19.00-20.30 

43 1 

    

Enfield 

HALLIWICK PENGUINS  

Southgate Leisure Centre,  

Enfield, 

Saturday 15.00-16.45.1 

31 1 

 



 

ASTRA 

Kolik klubů je 

zaregistrováno 

v ASTRA 

Lokace Název a Adresa 

Kolik má klub 

registrovaných 

plavců 

Kolik 

má 

klub 

bazénu 

1 12 Enfield 

VENTURERS    

Albany Pool,  

505 Hertford Road,  
Enfield, . 

Middlesex EN3 5XH. 

Alt Sundays 14.15-16.00 

21 1 

    

Kensington 

KENSINGTON 

EMPERORS  

Kensington New Pools, 9 

Walmer Road,  

London W11 4PQ. . 

Friday 19.00-21.00 

24 1 

    

Pimlico 

PIMLICO PUFFINS    

Queen Mother Sports 

Centre,  

Vauxhall Bridge Road, 

London SW1V 1EL. 

Monday 20.00-21.30 

30 1 

    

Park Road 

PIRANNHA                                   

Park Road Pools.  

  Park Road  Hornsey, 

London N8 8JN 

  Monday 19.30 

16 1 

    

Ilford 

REDBRIDGE DIPPERS    

High Road Pool,         

Seven Kings, Ilford, Essex.  

      Tuesday 20.00-21.00. 

      Sunday 13.00-15.00 

23 1 

2 7 Beckenham 

CLUB CONQUEST  
Beckenham Spa.  

24 Beckenham Rd,                    

Beckenham, BR3 4PF               

Saturday 14.00-16.00  

27 1 

    

Purley 

ENTERPRISE                

Purley Pool,                        

50 High Street,           
Purley CR8 2AA          

Friday 20.00-22.00 

12 1 

 

 



ASTRA 

Kolik klubů je 

zaregistrováno 

v ASTRA 

Lokace Název a Adresa 

Kolik má klub 

registrovaných 

plavců 

Kolik 

má 

klub 

bazénů 

2 7 Greenwich 

SHARKS    

   Eric Liddell Centre. , 

   Mottingham Lane,       

SE9 4QF 

   Monday 19.00-21.00.  

   Thursday 20.30-21.30 

11 1 

    Eastbourne 

SOVEREIGN   

    Motcombe Pool,  

    Eastbourne.  

    Sunday 14.00-16.15 

8 1 

    New Malden 

SPARTAN                         

New Malden Baths, 

Blagdon Road,               

New Malden.        

Thursday 18.30-20.00 

12 1 

    

Margate 

THANET BEAVERS  

Royal School for Deaf   

Children,  
Margate,Kent.  

Wednesday 18.30-20.00 

16 1 

    

Rochester 

VALIANT   

Strood Sports Centre  

Watling Street,  

Strood, Rochester,Kent.  

Various days and times 

22 1 

3 2 V/N 

CAMBRIDGE 

DISABLED KIDS  

Various pools.  

Various times 

14 V/N 

    

Downham 

DOWNHAM OTTERS M 

Downham Leisure Centre,  

Lynn Road,  

Downham Market.  

Tuesday 14.30-15.45 

17 1 

4 6 Corby 

BEANFIELD PRIMARY  

SCHOOL  

School Pool, Farmstead 

Road, Corby, Northants. 

Various times/Every day 

15 1 

 



ASTRA 

Kolik klubů je 

zaregistrováno 

v ASTRA 

Lokace Název a Adresa 

Kolik má klub 

registrovaných 

plavců 

Kolik 

má 

klub 

bazenů 

4 6 Grantham 

GRANTHAM LYNX  

Meres Leisure Centre. 

Grantham, Lincolnshire  
Wednesday 18.30-19.30 

22 1 

    

Wellingborough 

HINWICK HALL 

COLLEGE  

Hinwick College,.Hinwick 

Hall, Hinwick, 
Wellingborough,  

Northants. NN29 7JD. 

Monday-Friday 09.00-

18.30 

25 1 

    

Immingham 

IMMINGHAM OTTERS  

Immingham Swimming 

Pool.  
Tuesday 10.00-12.00 

31 1 

    Notingham 

ROSEHILL 

‘STINGRAYS’  

Rosehill School,  
St Matthews Road 

Nottingham, NG3 2FE. 

Various days 

18 1 

    

Scunthorpe 

ST LUKE’S SCHOOL  

St Lukes School Pool 

St Lukes Primary School, 

Grange Lane North, 

Scunthorpe, 

North Lincolnshire     

DN16 1BN. Monday-

Friday 13.30-15.00 

13 1 

5 11 

Hull 

ALTERNATIVE 

AQUATICS  

Frederick Holmes School,  

Inglemire Lane,  

Hull HU6 8JJ 
Thursday 17.00-18.00 

19 1 

    

EAST HULL OTTERS  

East Hull Pools.  

Thursday 19.30-21.00 

8 1 

 
 

 

 

 



ASTRA 

Kolik klubů je 

zaregistrováno 

v ASTRA 

Lokace Název a Adresa 

Kolik má klub 

registrovaných 

plavců 

Kolik 

má 

klub 

bazénů 

5 11 

Hull 

HULL OPTIMISTS  

Frederick Holmes School,  

Inglemire Lane,  

Hull HU6 8JJ.  

Monday 18.00-21.00. 

Thursday 18.00-20.15 

9 1 

    

THAROS CLUB  

Frederick Holmes School.  

Frederick Holmes School, 

Inglemire Lane, 

Hull, 

HU6 8JJ. 
Various 

13 1 

    

TWEENDYKES 

SCHOOL  

School Pool 

Tweendykes School, 

Tweendykes Road, 

Hull, HU7 4XJ. 

Various 

16 1 

    Mexborough 

DELFYN DONCASTER   

MS SOCIETY  

Dearne Valley Leisure 

Centre , 

Doncaster Road . 

Denaby Main, 

Mexborough,  

S Yorks  S64 0LB 

Thursday 11.00-12.00 

17 1 

    

Doncaster 

HEATHERWOOD 

SCHOOL  

Doncaster, 

School pool. Leger Way  

Doncaster, South 
Yorkshire DN2 6HQ  

Monday-Friday 

14 1 

    

Harrogate 

HENSHAWS COLLEGE  
Henshaws College Pool.  

Bogs Lane, 

Harrogate, North 

Yorkshire, 

HG1 4ED 

12 1 



ASTRA 

Kolik klubu je 

zaregistrovano 

v ASTRA 

Lokace Nazev a Adresa 

Kolik ma klub 

registrovanych 

plavcu 

Kolik 

ma 

klub 

bazenu 

5 11 

Scarborough 

(Barry's) 

SCARBOROUGH  

DISABLED SWIMMING  

GROUP  

Scarborough Indoor Pool, 

Scarborough, Yorkshire 

Alternate Saturday   18.00-

19.30 

17 1 

    

SPRINGHEAD SCHOOL 

The Swimming Teacher 

Scarborough Indoor Pool. 
Springhead School, 

Tuesday a.m. Barry’s 

Lane, 

Thursday p.m. 

Scarborough, 

 North Yorkshire, 

 YO12 4HA 

34 2 

    

Featherstone 

WAKEFIELD ABLE 2  

Featherstone Technology  

College  

Pontefract Road  

Featherstone WF7 5AJ  
Thursday, 18.15-19.15 

27 1 

6 4 Sunderland 

HUMBLEDON O.A.A.   

Monkwearmouth School,  

Torver Crescent,  

Sunderland.  

Friday 16.00-17.00 

4 1 

    

Newcastle 

Upon Tyne 

NEWCASTLE 

COMMUNITY 

CHILDREN’S 

PHYSIOTHERAPIST 

Paediatric Physical 
Therapy, 

Community Children’s 

Service, 

Newcastle General 

Hospital, 

Newcastle Upon Tyne, 

NE4 6BE 

25 1 

 



ASTRA 

Kolik klubů je 

zaregistrováno 

v ASTRA 

Lokace Název a Adresa 

Kolik má klub 

registrovaných 

plavců 

Kolik 

má 

klub 

bazénů 

6 4 

Newcastle 

Upon Tyne 

PERCY HEDLEY 

SCHOOL  

Station Road,  

Forest Hall,  

Newcastle upon Tyne,  

NE12 8YY.  

School Timetable 

17 1 

    

SANDGATE SCHOOL  

School Pool.  

School timetable 

8 1 

7 1 Blackpool 

WYRE FLOUNDERS  

Fleetwood Leisure Centre. 

The Esplanade  

Fleetwood  

Blackpool, 

Lancashire FY2 0DC. 

Saturday 16.30-17.30 

11 1 

8 5 
Stoke on 

Trent 

ALSAGER SWANS 

Alsager Leisure Centre 

Alsager, 

Stoke-on-Trent, 
Staffs 

24 1 

    

Winsford 

AQUARIUS  

Winsford                                
Cheshire CW7 1EL                 

Monday 19.00-20.00 

19 1 

    Sale 

SAILFIN  

Sale Leisure Centre,  

Broad Road,  

Sale M33 2AL.  

Sunday 10.30-13.00 

21 1 

    

Crewe 

SEAHORSE  

Crewe Swimming Baths,  

Crewe CW7 1EL  

Thursday 19.00-20.00 
(winter) 

Thursday 18.00-19.00 

(sum) 

15 1 

 

 

 



ASTRA 

Kolik klubů je 

zaregistrováno 

v ASTRA 

Lokace Název a Adresa 

Kolik má klub 

registrovaných 

plavců 

Kolik 

má 

klub 

bazénů 

8 5 West Kirby 

WEST KIRBY 

DISABLED  

SWIMMING CLUB  

The Concourse, Grange 

Rd.,  

West Kirby. Cheshire, 

Friday 12.00-13.00 

18 1 

9 3 Hereford 

BARRS COURT 

SCHOOL 

Barrs Court School, 

Barrs Court Road, 

Hereford HR1 1EQ 

Various times and 

locations 

21 V/N 

    

Dudley 

OLD PARK SCHOOL  

Old Park School, 

Corbyn Road, 

Russells Hall, 

Dudley, 

DY1 2JZ. 

School Pool.- Various 
times 

16 1 

    

Pershore 

PADDLERS SC  

Pershore Leisure Centre.  

King Georges Way                    

Pershore, Worcs  

WR10 1QU  

Monday 18.45-20.00 

25 1 

10 4 

Bath 

BATH HOLIDAY SWIM  

THERAPY 1 

Three Ways and Bath  

& Claremont Schools 

pools  

Mon-Thursday.School 

holidays only 

23 1 

    

GET WET SET  

Three Ways School,  
Bath.  

Wednesday 16.00-17.30 

43 1 

 

 

 

 

 



ASTRA 

Kolik klubů je 

zaregistrováno 

v ASTRA 

Lokace Název a Adresa 

Kolik má klub 

registrovaných 

plavců 

Kolik 

má 

klub 

bazénů 

10 4 Exeter 

TERRAPIN CLUB  

Vranch House School,  

Exeter.  

Term Time . 

Wednesday 17.00-20.00 

21 1 

    

Wimborne 

WIMBOURNE 

WAGTAILS  

QE Leisure Centre  

Blandford Road,  

Pamphill, Wimborne.  
Saturday 11.30-12.30 

12 1 

11 3 
Stanstead 
Abbotts 

AMWELL VIEW 

SCHOOL  

School Pool. 
Amwell View School 

Stanstead Abbotts, 

Hertfordshire SG12 8EH. 

Term time 9.00-15.30 

17 1 

    

Hertford 

BARRACUDA  

Furzefield Centre,  
Mutton Lane, , 

Hertfordshire EN6 3BW  

Sunday 11.30-12.30 

22 1 

    

Borehamwood 

BOREHAMWOOD 

OTTERS  

Borehamwood Pool.  

Borehamwood, 

Hertfordshire  

Saturday 16.30-17.30 

32 1 

11A 7 Fleet 

HART HERONS  

Hart Leisure Centre.  

Fleet   

Hampshire GU51 5HS  

Sunday 17.00-18.10 

24 1 

    

Abingdon 

KENNINGTON & 

ABINGDON DISTRICT 

DOLPHINS  

Radley College.  

Abingdon OX14 2HR 

Saturday 12.00-13.00 

23 1 

 

 

 

 



ASTRA 

Kolik klubů je 

zaregistrováno 

v ASTRA 

Lokace Název a Adresa 

Kolik má klub 

registrovaných 

plavců 

Kolik má 

klub 

bazénů 

11A 7 
Cowley, 

Summertown 

OXFORD SWANS  

Temple Cowley Pool,(T)  

OX4 2EZ  

Ferry Pool, Summertown  

OX2 7DP  

Tuesday 18.00-19.00.  . 

Saturday 10.00-12.00 

34 1 

    

Reading 

R.A.D.S.A.D.  
Reading School  

Erleigh Road,  

Reading RG1 5LW 

Monday 19.00-20.00 

(term time only) 

23 1 

    

High 

Wycombe 

W.A.D.S.A.D.  

Wycombe Sports Centre.  
Marlow Hill  

High Wycombe  

Bucks HP11 1TJ 

Alt Sundays 19.00-21.00 

19 1 

    

Wantage 

WANTAGE S.C. FOR  

THOSE WITH 

SPECIAL  

NEEDS  
Wantage Leisure Centre,  

Portway,  Wantage. 

Monday 19.00-20.00 

11 1 

    

Yateley 

YATELEY  

Yateley School.  

School Lane B 

Yateley, Hampshire  

GU46 6NW   

Friday 19.00-20.00 

15 1 

13 1 Grangemouth 

THE DOLPHIN CLUB  

Grangemouth Sports 

Complex.  

Grangemouth 

Falkirk  
Alt Saturdays 17.00-

18.00 

19 1 

 

 

 

 



ASTRA 

Kolik klubů je 

zaregistrováno 

v ASTRA 

Lokace Název a Adresa 

Kolik má klub 

registrovaných 

plavců 

Kolik má 

klub bazénů 

14 0 

    

0 0 

15 13 Barry 

BARRY BEAVERS  

Barry Leisure Centre,  

Greenwood Street,  

Barry,  

South Glamorgan.  
Saturday 17.45-18.45 

20 1 

    Bedwas 

BEDWAS PENGUINS  

Bedwas Centre Pool 

Newport Road 

Bedwas , Wales CF83 

8BJCF83 8BJ 

Friday 19.30-21.00 

31 1 

    

Gwent 

BLAENAU GWENT  

OTTERS  

Tredegar Leisure 

Centre,  

Gwent.  

Wednesday 20.00-
21.00 

12 1 

    

GWENT DOLPHINS  
Fairwater Leisure 

Centre,  

Cwmbran,  

Gwent NP44 4YZ.  

Tuesday 20.00-21.00 

19 1 

    

Caldicot 

CALDICOT SWANS  

Caldicot Leisure 

Centre.  

Monmouthshire  

Saturday 17.00-18.00 

8 1 

    

Cardiff 

CARDIFF WHALES  

Splott Pool,  

Cardiff .  

Sunday 16.00-17.00 

11 1 

    

Swansea 

GLANTAWE GULLS  

Ystradgynais Leisure 

Centre,  

Glanrhyd Rd,  

Ystradgynlais, 

Swansea,  

West Glamorgan SA9 
1AP  

Tuesday 19.30-20.30 

27 1 



ASTRA 

Kolik klubů je 

zaregistrováno 

v ASTRA 

Lokace Název a Adresa 

Kolik má klub 

registrovaných 

plavců 

Kolik má 

klub 

bazénů 

15 13 Newport 

NEWPORT SEALS  

Newport Leisure 

Centre.  

Newport, 

S. Wales  

Saturday 18.00-19.00 

13 1 

    

Newtown 

NEWTOWN OTTERS  

Maldwyn Leisure 

Centre,  

Newtown,  

Powys.  

Friday 20.00-21.00. 

22 1 

    

Rhondda 

RHONDDA POLAR 

BEARS  

Rhondda Sports 

Centre,  

Ystrad,  

Rhondda CF41 7SY   

Thursday 19.00-21.30 

24 1 

    Pontypridd 

TAFF-ELY TURTLES  

Hawthorn Swimming 

Pool,  

School Lane, Hawthorn  

Pontypridd CF37 5AL  

Sunday 14.00-15.30 

17 1 

    Johnstown 

TOWY SALMON  

Carmarthen Leisure 

Centre 

Llansteffan Rd,  

Johnstown, 

Carmarthen,  

Carmarthenshire 
SA31 3NQ 

24 1 

  

  Carmarthen 

WEST WALES 

GENERAL 

HOSPITAL 

HYDROTHERAPY 

DEPT  
West Wales General 

Hospital, 

Carmarthen, 

Carmarthenshire SA31 

2AF. 

Various days & times 

21 1 

17 0 
    

0 0 

18 0 
    

0 0 

 



Tabulka č. 2  

 

Tab. 2. Arches Leisure Centre - hodnocení plaveckého střediska pro osoby s tělesným postižením 

 

Název centra:  

Arches Leisure Centre  

Trafalgar Road, Greenwich, London SE10 9UX 

Kritérium: Výsledek:  Body: 

Dostupnost zařízení (jak je 

dostupné v rámci dopravy – 

auto, městská hromadná 

doprava, 

dostupnost/vzdálenost 

pěšky/na vozíku) 

Autobusová zastávka je přímo 

vedle budovy bazénu. Zajištěna 

bezbariérová autobusová doprava. 

10 

Bezbariérové parkování Nezajištěno 1 

Bezbariérový přístup do 

prostor sportovního areálu/ 

bazénu (zda li je vchod 

uzpůsoben osobám s 

tělesným postižením, výtah, 

přístupová rampa, atd.) 

Zajištěno nájezdovou rampou a 

výtahem. 

10 

Bezbariérové převlékací 

kabiny 

Zajištěno 10 

Bezbariérové sociální 

zařízení 

Zajištěno 10 

Bezbariérové sprchové 

prostory 

Zajištěno 10 

Zajištění bezpečnosti 

protiskluzným povrchem 

podlah v prostorách 

plaveckého sportovního 

zařízení 

Zajištěno 10 

 

 

 

Bezbariérový vstup/výstup 

do bazénu (schůdky s 

madlem, pozvolně klesající 

dno, zdvižná rampa) 

Pouze žebřík s madlem, zdvižná 

rampa chybí, pozvolně klesající 

dno zajištěno. 

1 

 

 

 

 

 



Kritérium: Výsledek: Body: 

Bezpečnostní vybavení 

bazénu (např. zda je kolem 

celého obvodu bazénu 

možnost úchytu, výběžek 

nebo tyč, pro větší jistotu a 

bezpečnost tělesně 

postiženého plavce) 

Zajištěno – podél celého obvodu 

bazénu je žlábek, který slouží 

k úchytu. Výška okraje bazénu je 

v úrovni podlahy, okraj není 

vyvýšen. 

10 

Personální podpora (ve 

smyslu, zda má zařízení 

dostatek personálu pro 

případné poskytnutí pomoci 

tělesně postiženému plavci) 

Zajištěna. Při vstupu je třeba na 

recepci zkontaktovat manažera 

nebo zástupce manažera bazénu a 

jakákoliv pomoc bude poskytnuta. 

10 

Otevírací čas vyhrazený pro 

tělesně postižené plavce 

Nezajištěno – pouze v rámci 

plavání pro veřejnost 

1 

Teplota vody  29°  10 

Možnost půjčení/využití 

speciálních plaveckých 

pomůcek  

Zajištěno, bezplatně. 10 

Cenová dostupnost (zda 

plavecké sportovní centrum 

nabízí výhodné vstupné pro 

postižené plavce, popř. i pro 

jejich doprovod) 

Vstupné platí jako pro ostatní 

širokou veřejnost. Speciální 

vstupné pro doprovod není 

zajištěno. Platí stejná částka jako 

pro ostatní. 

1 

Lékárnička Zajištěno 10 

Celkový počet bodů 114 bodů 

 

Výsledků z Arches Leisure Centre bylo dosaženo osobní návštěvou  

centra a konzultací s manažerem panem Haseen Gokani ze dne 9.11. 2011,  

Londýn. Byl využit i internetový zdroj (www.gll.org). Byla použita metoda  

hospitační činnosti a pozorování a metoda analýzy a následné syntézy. 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 3  

Tab. 3. Queen Mother Sports Centre - hodnocení plaveckého střediska pro osoby s tělesným  

postižením 

Název centra:   

Queen Mother Sports Centre 

223 Vauxhall Bridge Road, Victoria, London SW1V 1EL 

Kritérium: Výsledek:  Body: 

Dostupnost zařízení (jak je 

dostupné v rámci dopravy – 

auto, městská hromadná 

doprava, 

dostupnost/vzdálenost 

pěšky/na vozíku) 

Autobusová zastávka je přímo 

vedle budovy centra. 

Nízkopodlažní autobusy jsou 

zajištěny. 

10 

Bezbariérové parkování Nezajištěno 1 

Bezbariérový přístup do 

prostor sportovního areálu/ 

bazénu (zda li je vchod 

uzpůsoben osobám s 

tělesným postižením, výtah, 

přístupová rampa, atd.) 

Zajištěno – nájezdová rampa 

z ulice, výtah do prvního patra, 

nájezdová rampa k recepci, 

bezbariérové turnikety. 

10 

Bezbariérové převlékací 

kabiny 

Zajištěno 10 

Bezbariérové sociální 

zařízení 

Zajištěno 10 

Bezbariérové sprchové 

prostory 

Zajištěno 10 

Zajištění bezpečnosti 

protiskluzným povrchem 

podlah v prostorách 

plaveckého sportovního 

zařízení 

Zajištěno 10 

Bezbariérový přístup ze 

šaten k bazénu 

Zajištěno 10 

Bezbariérový vstup/výstup 

do bazénu (schůdky s 

madlem, pozvolně klesající 

dno, zdvižná rampa) 

Žebřík s madlem, zdvižná rampa, 

pozvolně klesající dno. 

10 

 

 

 



Kritérium: Výsledek: Body: 

Bezpečnostní vybavení 

bazénu (např. zda je kolem 

celého obvodu bazénu 

možnost úchytu, výběžek 

nebo tyč, pro větší jistotu a 

bezpečnost tělesně 

postiženého plavce) 

Zajištěno – podél celého obvodu 

bazénu je žlábek, který slouží 

k úchytu. Výška okraje bazénu je 

v úrovni podlahy, okraj není 

vyvýšen. Navíc má sportovní 

zařízení menší bazén se schůdky a 

madlem, hloubka bazénu je 1 m. 

10 

Otevírací čas vyhrazený pro 

tělesně postižené plavce 

 

Speciální čas vyhrazen pro tělesně 

postižené plavce. Každé pondělí od 

19.45 do 21.30 hod. 

10 

Personální podpora (ve 

smyslu, zda má zařízení 

dostatek personálu pro 

případné poskytnutí pomoci 

tělesně postiženému plavci) 

Zajištěno – plavání tělesně 

postižených probíhá s vyškolenými 

lektory Halliwickovy metody, dále 

přítomni pomocníci, funguje 

systém jeden na jednoho. 

10 

Teplota vody  29° 10 

Možnost půjčení/využití 

speciálních plaveckých 

pomůcek  

Zajištěno 10 

Cenová dostupnost (zda 

plavecké sportovní centrum 

nabízí výhodné vstupné pro 

postižené plavce, popř. i pro 

jejich doprovod) 

Zajištěno – zdarma pro plavce i 

doprovod. 

10 

Lékárnička Zajištěno 10 

Celkový počet bodů 141 bodů 

 

Výsledků z Queen Mother Sports Centre bylo dosaženo osobní návštěvou  

centra a konzultací s předsedkyní klubu Pimlico Puffins paní Natashou  

Fuchs. Byla použita metoda hospitační činnosti a pozorování a metoda  

analýzy a následné syntézy.  

 

 

 

 



Tabulka č. 4  

Tab. 4. Plavecký stadion Podolí - hodnocení plaveckého střediska pro osoby s tělesným  

postižením  

Název centra:  

Plavecký stadion Podolí ČSTV  

Podolská 43/74   

147 00 Praha 4 – Podolí 

Kritérium: Výsledek: Body: 

Dostupnost zařízení (jak je 

dostupné v rámci dopravy – 

auto, městská hromadná 

doprava, 

dostupnost/vzdálenost 

pěšky/na vozíku) 

Autobusová, tramvajová zastávka 

je přímo u plaveckého stadionu. 

Zajištěna bezbariérová MHD 

doprava. 

10 

Bezbariérové parkoviště Zajištěno 10 

Bezbariérový přístup do 

prostor sportovního areálu/ 

bazénu (zda li je vchod 

uzpůsoben osobám s 

tělesným postižením, výtah, 

přístupová rampa, atd.) 

Zajištěno nájezdovou rampou a 

dveřmi na fotobuňku. Výtah od 

recepce na bazén – je třeba požádat 

o asistenci. 

10 

Bezbariérové převlékací 

kabiny 

Zajištěno – v prostorech RHB 

Podolí 

10 

Bezbariérové sociální 

zařízení 

Zajištěno – v prostorech RHB 

Podolí 

10 

Bezbariérové sprchové 

prostory 

Zajištěno – v prostorech RHB 

Podolí 

10 

Zajištění bezpečnosti 

protiskluzným povrchem 

podlah v prostorách 

plaveckého sportovního 

zařízení 

Zajištěno 10 

Bezbariérový vstup/výstup 

do bazénu (schůdky s 

madlem, pozvolně klesající 

dno, zdvižná rampa) 

Žebřík s madlem. Zdvižná rampa 

nezajištěna. Pozvolně klesající dno 

zajištěno, ale hloubka bazénů je i 

na mělkém konci cca 2 m. Podél 

okraje celého bazénu je schůdek 

cca - 1,5 m od hladiny vody. 

1 

 

 

 



Kritérium: Výsledek: Body: 

Bezpečnostní vybavení 

bazénu (např. zda je kolem 

celého obvodu bazénu 

možnost úchytu, výběžek 

nebo madlo, pro větší jistotu 

a bezpečnost tělesně 

postiženého plavce) 

Postranní – delší okraje bazénu 

jsou cca 20 cm nad úrovní podlahy. 

Žlábek ani madlo kolem obvodu 

nejsou. 

1 

Personální podpora (ve 

smyslu, zda má zařízení 

dostatek personálu pro 

případné poskytnutí pomoci 

tělesně postiženému plavci) 

Zajištěno – při příjezdu požádat na 

recepci o asistenci. Na bazéně 

požádat plavčíka ve službě o 

asistenci. 

10 

Otevírací čas vyhrazený pro 

tělesně postižené plavce 

Nezajištěno – v rámci plavání pro 

veřejnost 

1 

Teplota vody  27° 10 

Možnost půjčení/využití 

speciálních plaveckých 

pomůcek  

Nezajištěno 1 

Cenová dostupnost (zda 

plavecké sportovní centrum 

nabízí výhodné vstupné pro 

postižené plavce, popř. i pro 

jejich doprovod) 

Zajištěno upravené vstupné pro 

držitele ZTP i pro jeho doprovod 

10 

Lékárnička Zajištěno 10 

Celkem bodů 114 bodů 

 

Výsledků z Plaveckého stadionu Podolí bylo dosaženo telefonickou  

konzultací se zaměstnankyní Plaveckého stadionu Podolí a dřívější osobní  

zkušeností autorky, coby zaměstnankyní na VPP v roce 2008. Byla použita  

metoda hospitační činnosti a pozorování a metoda analýzy a následné  

syntézy (pspodoli.cz). 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 5  

Tab. 5. Strahov - bazén - hodnocení plaveckého střediska pro osoby s tělesným postižením 

Název centra:  

Strahov - bazén 

Vaníčkova 

160 00 Praha 6, Strahov 

Kritérium: Výsledek:  Body: 

Dostupnost zařízení (jak je 

dostupné v rámci dopravy – 

auto, městská hromadná 

doprava, 

dostupnost/vzdálenost 

pěšky/na vozíku) 

Autobusová zastávka je přímo 

vedle budovy bazénu. Zajištěna 

bezbariérová autobusová doprava.  

10 

Bezbariérové parkování Zajištěno 10 

Bezbariérový přístup do 

prostor sportovního areálu/ 

bazénu (zda li je vchod 

uzpůsoben osobám s 

tělesným postižením, výtah, 

přístupová rampa, atd.) 

Zajištěno – vstupní dveře jsou 

v úrovni venkovního chodníku. 

10 

Bezbariérové převlékací 

kabiny 

Zajištěno 10 

Bezbariérové sociální 

zařízení 

Zajištěno 10 

Bezbariérové sprchové 

prostory 

Zajištěno 10 

Zajištění bezpečnosti 

protiskluzným povrchem 

podlah v prostorách 

plaveckého sportovního 

zařízení 

Zajištěno 10 

Bezbariérový vstup/výstup 

do bazénu (schůdky s 

madlem, pozvolně klesající 

dno, zdvižná rampa) 

Žebřík s madlem, pozvolně 

klesající dno, nejnižší hloubka 

bazénu je 140 cm a nejhlubší je 

190 cm. 

1 

 

 

 

 

 



Kritérium: Výsledek:  Body: 

Bezpečnostní vybavení 

bazénu (např. zda je kolem 

celého obvodu bazénu 

možnost úchytu, výběžek 

nebo madlo, pro větší jistotu 

a bezpečnost tělesně 

postiženého plavce) 

Hladina vody v bazéně je shodná 

s úrovní podlahy. Žlábek nebo 

madlo kolem obvodu bazénu 

chybí.  

10 

Personální podpora (ve 

smyslu, zda má zařízení 

dostatek personálu pro 

případné poskytnutí pomoci 

tělesně postiženému plavci) 

Na recepci lze požádat pracovníka 

směny o asistenci. Přímo 

v prostorách bazénu je asistence 

zajištěna plavčíkem. 

10 

Otevírací čas vyhrazený pro 

tělesně postižené plavce 

Zajištěno 10 

Teplota vody  28° 10 

Možnost půjčení/využití 

speciálních plaveckých 

pomůcek  

Nezajištěno 

 

1 

Cenová dostupnost (zda 

plavecké sportovní centrum 

nabízí výhodné vstupné pro 

postižené plavce, popř. i pro 

jejich doprovod) 

Zajištěno – zvýhodněné vstupné 50 

Kč pro držitele ZTP + doprovod 

zdarma 

10 

Lékárnička Zajištěno 10 

Celkem bodů 132 bodů 

 

Výsledků z Strahov – bazén bylo dosaženo telefonickou konzultací se  

zaměstnankyní Strahov – bazén. Byla použita metoda hospitační  

činnosti a pozorování a metoda analýzy a následné syntézy  

(wiki.siliconhill.cz/Baz%C3%A9n_Strahov). 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázková příloha č. 7  

 
 

Obr. 7 Queen Mother Sports Centre - vchod do plaveckého sportoviště, schodiště a výtah 

 

Obrázková příloha č. 8 

 

 

Obr. 8 Queen Mother Sports Centre - recepce s bezbariérovými turnikety  

 



Obrázková příloha č. 9 

 

 
 

Obr. 9 Queen Mother Sports Centre - příchod od výtahu k recepci  

 

Obrázková příloha č. 10  

 

 
 

Obr. 10 Queen Mother Sports Centre  – pohled na bazén od tobogánu, protiskluzná podlaha,  

vlevo přístup k recepci od výtahu 

 



Obrázková příloha č. 11  

 

 
 

Obr. 11Queen Mother Sports Centre  – malý bazén se schůdky a madlem, vlevo v zadní části vchod pro 

tělesně postižené plavce (výtah od recepce) 

 

 

Obrázková příloha č. 12  

 

 
Obr. 12 Queen Mother Sports Centre - pohled na bazén od šaten, na fotografii zdvižná rampa, plavecké 

pomůcky, šatna pro osoby s tělesným postižením, žebřík s madlem, úchytný žlábek kolem obvodu 

bazénu 

 



Obrázková příloha č. 13 

 

 
 

Obr. 13 Plavecký stadion Strahov - pohled od zadní části bazénu – skokanské můstky  

– hluboký konec bazénu. 

 

 

Obrázková příloha č. 14 

 

 
 

Obr. 14 Plavecký stadion Podolí – pohled od pánských šaten – žebřík s madlem, vyvýšený okraj bazénu 

(cca 20 cm). 

 

 



Příloha č. 15 Plavecká klasifikace IPC  

 

Profily jednotlivých tříd: 

 S třídy = volný styl, znak, motýlek (pro tyto způsoby existuje 10 tříd) 

 SB třída = prsa (pro tento způsob existuje 9 tříd) 

 SM třída = individuální polohový závod (3 x S třída + 1 x SB třída /4 = SM třída poznámka: při počítání SM třídy musíme 

zvážit všechny tři S způsoby!) 

 

S třídy 

 

 Třída S1 40 -65 bodů 

a) tetraplegie kompletní C4/5 nebo srovnatelné polio nebo  

b) velmi těžká kvadruplegie se slabou kontrolou hlavy a trupu a omezenými pohyby končetin při propulzi  

 

 Třída S2 66 -90 bodů 

a) tetraplegie, kompletní C6 nebo srovnatelné polio 

b) tetraplegie, kompletní C7 s dodatečnou paralýzou plexu nebo omezením jedné paže 

c) velmi těžká kvadruplegie s omezenou funkcí a limitovaným rozsahem pohybu obou horních končetin při propulzi 

d) těžké svalově-kosterní postižení se slabou funkcí ramene srovnatelné s kompletní tetraplegií C6 

 

 Třída S3 91 -115 bodů 

a) tetraplegie, kompletní C7 nebo srovnatelné polio 

b) některé nekompletní tetraplegie C6 nebo srovnatelné polio 

c) těžká spastická kvadruplegie se slabou kontrolou trupu a asymetrickými pohyby horních končetin při propulzi  

d) těžká kvadruplegie se spasticitou a athetózou se slabou kontrolou hlavy a trupu, omezená koordinace všech čtyř končetin př i 

propulzi 

e) střední kvadruplegie, slabá kontrola trupu, spasticita a athetoza a nebo ataxie se střední propulsí všech čtyř končetin.  

f) amelie nebo těžká dysmelie všech čtyř končetin nebo amputace všech čtyř končetin s krátkými pahýly  

g) těžká svalová dystrofie obou horních i dolních končetin 

h) arthrogryphoza ovlivňující všechny čtyři končetiny se střední až slabou propulsí pouze dolních končetin  

 

 Třída S4 116 - 140 bodů 

a) kompletní tetraplegie C8 s dobrou extenzí prstů nebo srovnatelné polio 

b) nekompletní tetraplegie C7 nebo srovnatelné polio 

c) těžká diplegie s postižením trupu a limitovaná propulze v ramenech a loktech 

d) muskulo-skeletární postižení srovnatelné s kompletní tetraplegií C8  

e) těžká dysmelie tří končetin 

f) arthrogryphoza ovlivňující všechny čtyři končetiny se střední lehkou propulzí vycházející z horních končetin s možným těžkým 

omezením pohybu dolních končetin 

 

 Třída S5 141 - 165 bodů 

a) kompletní paraplegie pod T1 - T8 nebo srovnatelné polio 

b) nekompletní tetraplegie pod C8 s mírnou funkcí trupu nebo srovnatelné polio 

c) těžká diplegie s mírnou kontrolou trupu a mírnou propulzí v rameni a lokti 

d) těžká hemiplegie 

e) těžká až střední athetoza /ataxie a spasticita 

f) muskuloskeletární postižení srovnatelné s nekompletní tetraplegií pod C8  

g) achondroplazie ne větší než 130 cm s dalším postižením, které způsobuje problémy při získání propulze 

h) střední dysmelie tří končetin 

i) arthrogryphosis postihující všechny čtyři končetiny se střední a slabou propulsí horních a dolních končetin  

 

 Třída S6 166 - 190 bodů 

a) kompletní paraplegie T9 - L1 bez funkčních dolních končetin pro plavání nebo srovnatelné polio 

b) střední diplegie s slušným držením trupu a slušnou až dobrou propulzí v ramenech a loktech 

c) střední hemiplegie 

d) střední athetoza a nebo ataxie 

f) nadkolenní a nadloketní amputace na stejné straně 

e) oboustranná nadloketní amputace s pahýly kratšími než 1/4  

g) vrozená amputace tří končetin 

h) achondroplazie ne více než 130 cm 

i) dysmelie se zkrácenými končetinami (2/3 normální délky) a nadkolení amputace 

j) nadkolenní amputace plus silně omezená funkce v rameni na stejné straně 

 



 Třída S7 191 - 215 bodů 

a) paraplegie L2 - L3 nebo srovnatelné polio 

b) střední diplegie s minimálními postiženími v horní části těla a trupu 

c) střední hemiplegie 

d) oboustranná amputace pod kolenem 

f) oboustranná amputace nad kolenem, pahýl kratší než 1/2  

g) amputace nad kolenem a nad loktem na opačné straně 

h) jedna horní končetina je paralyzována a dolní končetina na stejné straně má velmi omezenou funkci  

 

 Třída S8 216 - 240 bodů 

a) paraplegie L4 - L5 nebo srovnatelné polio 

b) minimální diplegie s minimálním postižením trupu 

c) minimální evidence hemiplegie 

d) minimální spasticita všech čtyř končetin 

e) oboustranná nadkolenní amputace, pahýly delší než 1/2  

f) oboustranná podkolenní amputace, pahýly nejsou delší než 1/3 

g) amputace jedné paže nad loktem nebo funkčně srovnatelná kompletní léze brachiálního plexu  

h) oboustranná amputace dlaně, zahrnující 1/4 nebo celou dlaň 

i) těžké omezení v kloubech dolních končetin 

 

 Třída S9 241 - 265 bodů 

a) paraplegie umožňující chůzi s lehkým postižením končetin 

b) polio s jednou nefunkční dolní končetinou 

c) lehké celkové funkční koordinační problémy nebo monoplegie 

d) jednostranná nadkolenní amputace 

e) oboustranná podkolenní amputace, pahýly delší než 1/3 

f) jednostranná amputace podloketní 

g) částečné kloubní omezení dolních končetin, jedna strana je více postižená  

 

 Třída S10 266 - 285 bodů Minimální postižení -15 bodů!!! 

a) polio a cauda equina syndrom S1/2, dolní končetiny jsou minimálně postižené 

b) zřetelná přítomnost lehké spasticity a nebo ataxie ve specifickém testu  

c) paréza jedné dolní končetiny 

d) těžké omezení kloubní pohyblivosti v jednom kyčelním kloubu 

e) jednostranná podkolenní amputace 

f) oboustranná amputace chodidel 

g) amputace dlaně - ztráta 1/2 dlaně 

 

SB třídy 

 

 Třída SB1 40 - 65 bodů 

a) tetraplegie, kompletní pod C6 nebo srovnatelné poilio 

b) tetraplegie, kompletní pod C87 plus plexus paralysis nebo omezení pohybu jedné paže 

c) velmi těžká kvadruplegie s limitovaným pohybem horních končetin pro získání propulse 

d) těžká kvadruplegie se spasticitou a athetosou a s výslednou slabou kontrolou trupu a hlavy, limitovaná koordinace všech čtyř 

končetin pro získání propulze 

e) těžké muskuloskeletární postižení se slabou funkcí ramen srovnatelné s tetraplegií pod C6 

f) amelie nebo těžká dysmelie všech čtyř končetin nebo amputace všech čtyř končetin s velmi krátkými pahýly  

 

 Třída SB2 66 - 90 bodů 

a) tetraplegie kompletní pod C7 nebo srovnatelné polio 

b) některé nekompletní tetraplegie pod C6 nebo srovnatelné polio 

c) střední kvadruplegie, slabé držení trupu, spasticita, nebo athetoza a nebo ataxie se střední propulsí všech čtyř končetin  

d) těžká dysmeli tří končetin 

e) těžká svalová atrofie horních a dolních končetin 

f) muskuloskeletární postižení srovnatelné s kompletní tetraplegií pod C7 

 

 Třída SB3 91 - 115 bodů 

a) kompletní tetraplegie pod C8, dobrá extenze prstů nebo srovnatelné polio 

b) nekompletní tetraplegie pod C7 nebo srovnatelné polio 

c) kompletní paraplegie T1 - T5 nebo srovnatelné polio 

d) těžká diplegie s postižením trupu, omezená propulse v ramenech a loktech 

e) muskuloskeletární postižení srovnatelné s kompletní tetraplegií pod C8  

f) střední dysmelie tří končetin 



g) arthrogryphosa ovlivňující všechny čtyři končetiny se střední až dobrou propulsí z horních nebo dolních končetin a s těžkým 

omezením pohybu horních nebo dolních končetin 

 

 Třída SB4 116 - 140 bodů 

a) kompletní paraplegie T6 -T10 nebo srovnatelné polio 

b) nekompletní tetraplegie pod C8 s mírným držením trupu nebo srovnatelné polio 

c) těžká diplegie se slušným držením trupu a propulsí v ramenech a v loktech 

d) těžká hemiplegie 

e) těžká až střední athetoza, ataxie nebo spasticita 

f) muskuloskeletární postižení srovnatelné s nekompletní tetraplegií pod C8 

g) achondroplazie menší než 130 cm s dalším postižením, které způsobuje potíže při propulsi  

h) arthrogryphosis, postižené jsou všechny čtyři končetiny se střední až uspokojivou propulsí horních a dolních končetin  

 

 Třída SB5 141 - 165 bodů 

a) kompletní paraplegie T11 - L1 s nefunkčními dolními končetinami pro plavání nebo srovnatelné polio 

b) střední diplegie s dobrým držením trupu a střední až dobrou propulsí v ramenech a loktech 

c) těžká až střední hemiplegie 

d) těžká až střední athetoza nebo ataxie 

e) amputace nad loktem a nad kolenem na jedné straně 

f) oboustranná nadkolenní amputace, pahýly kratší než ½ 

g) achondroplazie menší než 130cm 

h) nadkolenní amputace plus těžké funkční omezení v rameni na stejné straně 

i) dysmelie s kratšími pažemi a přídatná dysfunkce dolních končetin 

 

 Třída SB6 166 - 190 bodů 

a) paraplegie L2 - L3 nebo srovnatelné polio 

b) střední diplegie s určitým minimálním postižením horní části těla a trupu  

c) střední hemiplegie 

d) střední athetoza nebo ataxie 

e) oboustranná nadkolenní amputace, pahýly delší než ½ 

f) dysmelies kratšími pažemi (2/3 normální délky) a nadkolenní amputace 

g) jedna paralyzovaná horní končetina s velmi omezenou funkcí dolní končetiny na stejné straně 

 

 Třída SB7 191 - 215 bodů 

a)paraplegie L4 nebo srovnatelné polio 

b) minimální diplegie s minimálním postižením trupu 

c) střední hemiplegie 

d) minimální spasticita čtyř končetin 

e) oboustranná nadloketní amputace 

f) oboustranná podkolení amputace, pahýly kratší než ½ 

g) nadloketní amputace a nadkolenní amputace na opačné straně 

h) těžké kloubní omezení všech čtyř končetin 

 

 Třída SB8 216 - 240 bodů 

a) paraplegie L5 

b) polio s jednou nefunkční dolní končetinou 

c) lehké koordinační problémy celého těla nebo monoplegie 

d) lehká evidence hemiplegie 

e) oboustranná podloketní amputace 

f) jednostranná nadloketní amputace nebo srovnatelná funkční kompletní léze brachiálního plexu  

g) oboustranná podkolenní amputace, pahýly delší než 1/2 

h) jednostranná nadkolenní amputace 

i) jednostranná podkolenní amputace, pahýl kratší než 1/4 

j) jednostranná podloketní amputace, pahýl kratší než 1/4 

k) částečné kloubní omezení dolních končetin, jedna strana je více postižená  

 

 Třída SB9 241 - 275 bodů Minimální postižení -15 bodů!!! 

a) polio s minimálním postižením dolních končetina sy cauda-equina S1/2 

b) lehká spasticita jasně evidentní a nebo ataxie ve specifickém testu 

c) jednostranná podkolení amputace, pahýl delší než 1/4  

d) jednostranná podloketní amputace, delší než 1/4 

e) amputace chodidel 

f) amputace ruky, kratší než 1/3 

g) nekompletní Erb-phalsy nebo léze brachiálního plexu 

h) Perthes choroba s omezením kyčelní pohyblivosti  



i) těžké omezení pohybu v kyčli, kombinované s další dysfunkcí končetiny 

j) ankylosis obou kotníků, kombinované s minimálním oslabením končetiny 

 

<Plavecká klasifikace IPC [online]. 2004 [cit. 2011-08-22], Dostupné z: http://www.cstps.cz/old2005/plav_ip c.htm> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 16 Funkční klasifikace plavců, IPC (2004)  

 

Plavecká klasifikace je specifická tím, že spojuje závodníky s různými druhy postižení (př. paraplegii, osoby s DMO, 

amputacemi apod.). Níže je popsáno 10 plaveckých tříd pro sportovce s tělesným postižením – popis charakteristik jednotlivých 

tříd.   

 

Kategorie S1:  

- neschopnost „uchopit“ vodu; výrazně omezená hnací síla z rukou kvůli svalové slabosti omezený rejstřík pohybů, 

dyskoordinace pohybu 

- nekontrolovatelnost trupu, nefunkčnost  pohybu nohou, vlečení nohou časté použití znaku; pomoc při startu z vody 

- celkové míšní poškození v oblasti C4-C5 nebo mozková obrna charakterizována jako závažná kvadruplegie 

 

Kategorie S2:  

- neschopnost „uchopit“ vodu nebo kontrola zápěstí; omezená hnací síla z rukou v důsledku svalové slabosti  

- omezený rejstřík pohybů nebo dyskoordinace pohybu bez kontroly trupu, nefunkční pohyb nohou,důležité vlečení nohou 

kromě některých osob s mozkovou obrnou,kde hnací síla s nohou může být dominantní; asistence při startu z vody celkové 

poškození míchy C6-C7 (nebo stejné svalovo-kosterní poškození) nebo mozková obrna charakterizována jako kvadruplegie 

 

Kategorie S3:  

- neschopnost „uchopit“ vodu s omezenou kontrolou zápěstí; omezená hnací síla z rukou v důsledku svalové slabosti, 

omezený rejstřík pohybů nebo dyskoordinace pohybu, minimální nekontrolovatelnost trupu 

- určitý pohon nohou start z vody s minimálním odstrčením kompletní poškození míchy C7 nebo nekompletní poškození C6, 

mozková obrna charakterizována jako mírná kvadruplegie nebo těžké amélie, dysmélie u všech čtyřech končetin, těžká 

svalová atrofie u všech čtyřek končetin nebo amylóza ovlivňující všechny čtyři končetiny s hnací silou pouze z dolních 

končetin 

 

Kategorie S4:  

- kontrola zápěstí a některých prstů, hnací síla z paží s omezenou koordinací, minimální dyskoordinace trupu 

- určitý pohon nohou, ale lepší než S3 plavci start z vody s omezeným odstrčením 

kompletní poškození míchy  C8 nebo nekompletní poškození od C7,mozková obrna s těžkou diplegií nebo těžká dysmélie tří 

končetin,amylózä ovlivňující čtyři končetiny s hnací silou z horních končetin 

 

Kategorie S5:  

- kontrola zápěstí i prstů; hnací síla paží s omezenou koordinací, omezená kontrola trupu nohy obstarávají rovnováhu s 

minimální hnací silou 

- start z vody nebo skok s asistencí s minimálním odstrčením kompletní poškození míchy T1-T8,částečné poškození C8 nebo 

srovnatelná obrna, mozková obrna s těžkou diplegií nebo těžkou hemiplegií, zakrslost s vážnou nebo mírnou dysmélií tří 

končetin nebo amylóza ovlivňující  čtyři končetiny,s hnací silou horních a dolních končetin 

 

Kategorie S6:  

- schopnost „uchopit“ vodu; dobře fungující pohyb rukou s přiměřeným pohonem 

dobrá kontrola horní částí trupu omezen dobrý pohon nohou skok s asistencí nebo start z vody paraplegie v T9-l1 s nefunkčností 

nohou přiměřené pro plavání, mozková obrna s mírnou diplegií, hemiplegií, ataxie, nadloketní nebo nadkolenní amputace na 

stejné straně vrozené chybění tří končetin 

 

Kategorie S7:  

- kontrolovatelný úchop vody; dobrá hnací síla paží, různá kontrola trupu omezený dobrý pohon nohou skok s asistencí nebo 

start z vody paraplegie L2-L3 nebo srovnatelná dětská mozková obrna, mozková obrna s částečnou hemiplegií, dvojitá 

podloketní amputace, nadkolenní amputace, nadloketní a nadkolenní amputace na protějších stranách nebo ochrnuté paže a 

výrazně omezená funkce nohou na stejné straně 

 

Kategorie S8:  

- efektivní úchop; dobrá, kontrolovaná hnací síla paží, min. ztráta kontroly trupu omezená dobrá hnací síla nohou skok s 

asistencí nebo start z vody paraplegie L4-L5 nebo srovnatelná dětská mozková obrna, mozková obrna s minimální 

hemiplegií nebo spasticitou čtyř končetin, dvojitá nadkolenní amputace s dlouhým pahýlem, dvojitá podkolení amputace 

nebo jedna nadloketní amputace, dvojitá amputace rukou nebo těžké kloubní omezení dolních končetin  

 

Kategorie S9:  

- efektivní úchop; účinná kontrolovaná hnací síla nohou, plná kontrola trupu hnací síla vychází z kopu start skokem 

paraplegie s minimálním zapojením nohou nebo srovnatelná dětská mozková obrna, mozková obrna s minimálními 

koordinačními problémy nebo  monoplegie nebo jedna nadkolenní amputace, dvojitá nadkolenní amputace s dlouhými 

pahýly nebo jedna podkolení amputace 

 

 



Kategorie S10:  

- efektivní úchop účinná, kontrolovaná hnací síla nohou start skokem minimální ztráta funkčnosti nohou mozková obrna s 

minimální spasticitou nebo ataxií, paréza jedné končetiny nebo velké omezení jednoho kyčelního kloubu, jedna podkolení 

amputace,dvojitá amputace chodidel nebo amputace rukou 

 

<Funkční plavecká klasifikace IPC, [online]. 2004 [cit.2011-11-11] Dostupné z:  

http://www.apa.upol.cz/web/index.php?option=com_content&view=article&id=263:plavani-osob-s-tlesnym-

postienim&catid=75:sport-2&Itemid=150> 
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Příloha č. 17 Charakteristika klubu a personální složení vedení Pimlico Puffins 

Swimming Club  

 

Pimlico Puffins Swimming Club je dobrovolnická organizace, která pomáhá lidem s 

různým postižením naučit se plavat, nebo zlepšit jejich plavecké dovednosti, anebo 

pouze získat sebejistotu ve vodním prostředí. Klub aktuálně sdružuje 30 plavců 

s tělesným postižením, přibližně stejný počet pomocníků a dva učitele Halliwickovy 

metody. Samotné plavání, tedy doba strávená ve vodě, trvá přibližně 60 minut. Po 

plaveckém tréninku je věnováno 30 minut odpočinku, občerstvení a debatám. Těchto 

30 minut slouží také k lepšímu poznání jednotlivých členů týmu – plavců, pomocníků 

i učitelů. Plavecký klub Pimlico Puffins se nachází v centrální části Londýna a sídlí ve 

sportovním centru Queens Mother. Místní rada Londýna (westminsterská) podporuje 

a sponzoruje tento klub, který by bez její pomoci a pomoci jiných sponzorů nemohl 

existovat. Díky sponzorství je zajištěn volný vstup do bazénu pro všechny 

zainteresované, tedy pro plavce, pomocníky i lektory. Klub taktéž organizuje 

pravidelné společenské akce, a to jak pro plavce, tak pro pomocníky a lektory.  

Personální složení Pimlico Puffins Swimming Club:  

Name Role Telephone Email 

Natasha Fuchs Prezident klubu 07747 690858 pimlicopuffins@gmail.com 

Corinne Leong Tajemník klubu 07971 186608 pistachio_tree@yahoo.com 

Jane Harbage Sociální pracovník 07841 575235 jane.m.hemsworth@aon.co.uk 

Richard Webster Správce webových 

stránek a 

administrativy 

07738 755345 rewebster@gmail.com 

Mike Welch Plavecký zástupce 07946 521761 m.welch9859@tiscali.co.uk 

 

Informace dostupné z: www.pimlicopuffins.org.uk/safety.html 
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Příloha č. 18 Použité zkratky 

 

ČR – Česká republika 

FR – Financial Reporting – výkaz financí 

GB – Great Britain – Velká Británie 

PR – Public Affair – styk s veřejností 

TP – tělesně postižení/ tělesné postižení 

 

 

 


