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ABSTRAKT 

 

Název: Plavání osob s tělesným postiţením – charakteristika současného stavu v České 

republice a Velké Británii  

Swimming for the physically disabled – characteristic of the present state in Czech 

Republic and Great Britain 

Cíle: Cílem práce je zmapovat a charakterizovat „plavání osob s tělesným postiţením― 

v současné době v České republice a Velké Británii. Poskytnout informace o shodnosti 

či rozdílnosti práce s plavci s tělesným postiţeným v obou zemích, a to z hlediska 

obsahového, organizačního, bezpečnostního a personálního. Na základě těchto 

informací vyvodit závěry a navrhnout eventuální změny a doporučení pro optimalizaci a 

vylepšení stavu při plavání s osobami s tělesným postiţením v České republice. 

Metody: Z metod bylo vyuţito metody kvalitativní, analýzy a následné syntézy, metody 

komparativní, hospitační činnosti a pozorování. Informace byly čerpány z české i 

zahraniční literatury, a stejně tak z českých i zahraničních webových serverů. Některá 

zařízení byla navštívena osobně, s jinými bylo komunikováno přes internet. 

Výsledky: Práce se soustřeďuje na výčet metod pouţívaných při plavání osob 

s tělesným postiţením v obou zemích a porovnává je, dále hodnotí a porovnává 

plavecká centra v obou zemích podle nastavených kritérií. V práci se lze seznámit 

s kritérii, která by měl splňovat lektor/ trenér, který pracuje s tělesně postiţenými plavci, 

taktéţ platí pro obě země. Práce nás seznamuje s jednotlivými organizacemi, asociacemi 

a kluby, které se zabývají problematikou plavání osob s tělesným postiţením a 

představuje jejich výčet s podrobnými informacemi o klubech jak v České republice, tak 

ve Velké Británii.  

Závěr: Na základě předloţených výsledků lze říci, ţe se podařilo splnit stanovené cíle 

diplomové práce, tedy zmapovat a charakterizovat „plavání osob s tělesným 

postiţením― ve Velké Británii a v České republice. Práce obsahuje informace o 

shodnosti či rozdílnosti práce s tělesně postiţenými v obou zemích, a to z hlediska 

kvantitativního i kvalitativního, tedy obsahového, organizačního, bezpečnostního. Bylo 

vyuţito stanovených metod k vypracování ucelených závěrů v celek. Výzkumné otázky 

jsou zodpovězeny. 

Klíčová slova: osoba s tělesným postiţením, plavec, pohybová aktivita, vodní prostředí. 
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ABSTRACT 

 

Title: Swimming with people with physical disabilities – characteristic of the present 

state in Czech Republic and Great Britain 

Goals: The main aim is to map and characterize current situation of „the swimming for 

the physically disabled― in Czech Republic and Great Britain. To provide information 

about the identity or difference of working with swimmers with physical disabilities in 

both countries, in terms of content, organizational, safety and personnel. To draw 

conclusions and to propose possible changes and recommendations for optimization and 

improvement of the state while swimming with people with disabilities in Czech 

Republic based on these information. 

Methods: The method of quality, analysis and subsequent synthesis, comparative 

method, visiting activities and observations have been used. Information was drawn 

from Czech and foreign literature, as well as from Czech and foreign web sites. Some 

facilities were visited personally, the others were contacted throughout the internet. 

Results : This work focuses on content of the methods used for swimming of the 

persons with disabilities in both countries and compares them, further evaluate and 

compare the swimming centers in both countries according to set criteria. The criteria 

that should be meet by the teacher/ coach who works with physically disabled 

swimmers can be learned in this diploma, and are also valid for both countries . The 

work introduces the various organizations , associations and clubs that deal with the 

issue of swimming of people with disabilities and presents their list with detailed 

information about clubs . 

Conclusion : Based on the results we can say that we managed to meet the objectives of 

the diploma work, and so to map and characterize the "swimming of the people with 

disabilities " in Great Britain and Czech Republic. The work contains information about 

the identity or difference of working with the disabled in both countries, in terms of 

quantitative and qualitative, and so content , organization , security . It used established 

methods to draw conclusions in a coherent whole. The research questions are answered. 

Key words: swimmer, physical activity, physically disabled, aquatic environment.  
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1 Úvod 

 

       Voda je jeden ze základních ţivlů Země a pochází z ní ţivot na naší planetě. 

Kupříkladu lidský plod se vyvíjí v nitroděloţním stádiu po čtyřicet týdnů v plodové 

vodě. Voda je tedy pro člověka jedním z nejpřirozenějších prostředí jiţ od prvopočátku. 

Malému dítěti vodní prostředí umoţní pohyby, které nejprve není schopno na souši 

zvládnout. Stejně tak pro člověka s  pohybovým omezením, nebo postiţením, 

představuje cvičení ve vodě nebo samotné plavání moţnost provést pohyby a úkony, 

které díky svému postiţení na souši neprovede. Účinky plavání nezasahují jen fyzickou, 

tedy biologickou oblast, významnou roli hrají i v psychosociální oblasti člověka. Vše je 

jen  otázkou přístupu, zda člověk bere plavání jako sport, nebo společenskou záleţitost, 

a nebo jako relaxaci, či rehabilitaci. 

       Téma Plavání osob s tělesným postiţením – charakteristika současného stavu ve 

Velké Británii a České republice jsem vybrala společně s vedoucí diplomové práce paní 

Mgr. Gabrielou Břečkovou. Mě samotné, jako plavci, je vodní prostředí velmi blízké jiţ 

od útlého věku. Z pracovních zkušeností fyzioterapeuta jsou mi známy pozitivní účinky 

vodoléčby. Studiem oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postiţených na 

Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze jsem měla moţnost se blíţe teoreticky i 

prakticky seznámit s lidmi s různým druhem postiţení. Velkým záţitkem a profesní 

zkušeností pro mě byla školní praxe na Obchodní akademii v Jánských lázních, kde 

jsem poprvé na vlastní oči viděla člověka sesednout z vozíku a doslova skočit do bazénu 

a plavat. K dalšímu mému profesnímu obohacení přispěla zkušenost z Velké Británie, 

kde jsem rok působila jako pomocný asistent u dospělých jedinců s mentálním i 

tělesným postiţením, Appletrees - Berkshire. S těmito klienty jsme v rámci 

volnočasových aktivit jezdili do bazénu. Pobyt ve vodě a plavání jim umoţňoval získat 

nové podněty, koncentrovat se na nové proţitky, překonávat duševní i tělesný hendikep, 

relaxovat a trávit čas s přáteli. Pravidelný pobyt ve vodě výrazně sniţoval četnost 

psychických záchvatů, které někteří klienti mívali a samozřejmě přispíval ke zlepšení 

celkové tělesné i duševní kondice. Psaní diplomové práce mě dovedlo ke spolupráci 

s londýnským plaveckým klubem Pimlico Puffins, který sdruţuje jedince s tělesným 

postiţením a vyuţívá k výuce plavání Halliwickovu metodu. Díky klubu Pimlico 

Puffins jsem měla moţnost se v praxi seznámit s prvky Halliwickovy metody.  
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       Hlavním cílem diplomové práce je charakterizovat současný stav plavání tělesně 

postiţených ve Velké Británii a v České republice. Práce se v teoretické části věnuje 

odborné terminologii pojmů souvisejících s problematikou tématu, dále popisuje vliv 

vodního prostředí na člověka, informuje nás o historickém vývoji plavání tělesně 

postiţených v obou zemích a představuje klasifikaci tělesně postiţených plavců. 

V analytické části je přednes informací, ke kterým jsem během hospitací, pozorováním 

a analýzou dospěla. Je zde charakteristika současného stavu porovnávaných zemí, 

přehled vyuţívaných metodik, organizací a spolků, které se plavání tělesně postiţených 

věnují. Na závěr jsou výsledky v obou zemích porovnány a vyhodnoceny.    
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2 Teoretická část 

 

       Teoretická část se soustředí na odbornou terminologii, tedy vymezení pojmů 

k danému tématu, dále nás seznamuje se všeobecným vlivem vodního prostředí na 

člověka při pohybu ve vodě a s vazbou mezi pohybovými aktivitami ve vodě a tělesným 

postiţením. Je zde popsán historický vývoj plavání osob tělesným postiţením ve Velké 

Británii a České republice a přehled klasifikace pro tělesně postiţené plavce.  

  

2.1 Vymezení pojmů - terminologie 

 

       Kapitola zabývající se terminologií pojmů je v práci především proto, aby usnadnila 

orientaci v dané problematice, tedy předvedla, jak jsou jednotlivé pojmy 

charakterizovány odbornou literaturou českou i zahraniční.  

 

• Specifické potřeby 

1. "Special Needs" neboli "speciální (specifické) potřeby" je zastřešující termín, 

pod kterým můţe být velká řada diagnóz. Lidé se specifickými potřebami, mohou mít 

mírné poruchy učení nebo hluboké mentální retardace, vývojové retardace fyzické, 

potravinové alergie nebo smrtelné nemoci, občasné záchvaty paniky nebo závaţné 

psychiatrické problémy (www.specialchildren.about.com). 

 

2. Specifickými potřebami v rámci vzděláváni jsou dle britského webu speciální 

poţadavky na vzdělání ţáků nebo studentů, kteří trpí některou z široké škály tělesného 

postiţení, postiţením sluchu, zraku, duševními problémy, nebo emocionální problémy, 

dyslexie, poruchami učení a problémy s chováním (www.thefreedictionary.com). 

 

• Defekt, postižení, hendikep 

1. Světová zdravotnická organizace (WHO) sestavila v osmdesátých letech 20. 

století mezinárodní klasifikaci postiţení International Classification of Impairment, 

Disability and Handicap (ICIDH). Tato klasifikace byla publikována v roce 1980 a ve 

většině států se stala základem pro určování definice postiţení (cs.wikipedia.org).  
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Votava, 2005 definuje: 

• Defekt  – je definován jako jakákoliv ztráta či abnormálnost fyziologické,  

  psychologické nebo anatomické funkce. Funkční změna na úrovni celého jedince,  

  omezující ho v některé činnosti, byla nazvána disabilitou (Disability).  

 

• Postiţení (Impairment) – je určeno jako jakékoliv omezení nebo ztráta (vyplývající z  

  vady) jednat a provádět činnosti způsobem nebo v mezích, které se pro lidskou bytost  

  označují za normální.  

 

• Porucha i disabilita při projekci do společenské roviny se nazvala hendikepem  

  (Hendikep). Znevýhodnění (hendikep) – nevýhoda, vyplývající pro daného jedince z   

  jeho postiţení nebo vady, která omezuje nebo znemoţňuje uplatnění, jeţ je pro tohoto  

  jedince (s přihlédnutím k věku, k pohlaví a k sociálním a kulturním faktorům)   

  normální (Votava, 2005). 

 

2. Dle Čichoně, 2005 se hendikepy rozdělují do následujících skupin:  

• Hendikep v orientaci (poruchy v orientaci ve vztahu k okolí mohou být přechodné      

   nebo trvalé, nekompenzovatelné nebo kompenzovatelné plně či částečně).  

• Hendikep ve fyzické nezávislosti (úplná či částečná závislost na přístrojích,  

  pomůckách, pomocí druhé osoby, tato pomoc je přitom rozdílně specializovaná, častá  

  a nevyhnutelná).  

• Hendikep v pohyblivosti (omezení moţnosti normálního či potřebného pohybu v 

  zevním prostředí).  

• Hendikep v zaměstnání (znevýhodnění při výběru zaměstnání, moţnost zaměstnání jen  

  za mimořádných výhod či uzpůsobených podmínek, omezení moţnosti uplatnění).  

• Hendikep v sociální integraci (znevýhodnění postiţené osoby ve vytváření a udrţování  

  obvyklých společenských vztahů).  

• Hendikep v ekonomické soběstačnosti (omezuje moţnosti postiţené osoby zajistit  

  sociálně ekonomickou nezávislost svou či své rodiny).  

• Jiný. 

 

 

 



 8 

3. Hendikepovanou osobou je: citace vyhláška č. 369/2001 Sb., §2 písmeno b) 

„osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – osoby postižené pohybově, - 

zejména osoby na vozíku pro invalidy (dále jen vozík), zrakově, sluchově, osoby 

pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, 

popřípadě osobu s mentálním postižením“ (Filipiová, 2002). 

 

4. Nepublikovatelný zdroj - přednáška uvádí: 

• Abnormalita – porucha optimálního stavu a rozvoje jedince s mnoha přechodovými  

  stupni vzhledem k normalitě (vztahy k invaliditě). 

•  Porucha – (Impairment) je výrazem choroby, postiţení – poškození orgánové nebo  

  funkční. 

• Vada – (Defekt) ztráta nebo odchylka od normy somatické a psychické ve struktuře či  

  funkci. 

• Defektivita – důsledek poruchy – porucha funkční a psychické výkonnosti 

• Neschopnost – (Disability) – omezení běţné lidské činnosti jako následek defektu či  

  poruchy, nedostatečná schopnost vykonávat nějakou činnost. 

• Hendikep – má sociální dimenze, sociální omezení (rozpor mezi očekáváním a stavem,  

  resp. výkonností, vyplývá z poruchy nebo neschopnosti). 

• Invalidita  – úplná – neschopnost vykonávat jakékoli soustavné zaměstnání  

     – částečná – schopnost vykonávat práci za ulehčených podmínek či 

                                        práci méně náročnou.  

 

5. Dále nepublikovatelný zdroj - přednáška uvádí projevy hendikepu, a to ve 

ztíţené orientaci, v tělesné závislosti, v omezeném pohybu po okolí, v obtíţném, 

nemoţném zaměstnání (vzdělávání), v omezené integraci do společnosti a ve ztíţené 

finanční soběstačnosti.  

 

• Zdravotní postižení 

       Pojem zdravotně postiţený zahrnuje různorodou skupinu lidí s rozdílnými 

problémy, potřebami a zájmy. Kromě tělesně, zrakově a sluchově postiţených patří 

mezi zdravotně postiţené také jedinci s mentálním postiţením a lidé s interním 

onemocněním nebo s civilizačními chorobami (Čábalová, Kocurová, 2008).  
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„Deklarace práv zdravotně postižených osob OSN (1975) vymezuje pojmem zdravotně 

postižená osoba jako: „kteroukoli osobu, jež si není schopna zajistit úplně nebo 

částečně potřeby běžného osobního a/nebo společenského života v důsledku vrozeného 

či získaného nedostatku fyzických nebo duševních schopností“ (Čábalová, Kocurová, 

2008). 

Zdravotní postiţení můţe být definováno jako „stav trvalého a závažného snížení 

funkční schopnosti v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady― (Vysokajová, 2000, s. 

25). 

 

Nepublikovatelný zdroj - přednáška uvádí, ţe zdravotní postiţení je vrozená vada, 

nemoc, úraz – chronický stav.  

 

• Tělesné postižení 

       Tělesné postiţení (cs.wikipedia.cz) je porušení funkce ve vztahu jedince a 

společnosti u osob se zdravotním postiţením, jsou znemoţněny, ztíţeny role, které 

postiţený ve společnosti zastává, a to soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a 

rodinná role, pracovní a zájmová činnost. Pojem tělesného postiţení bývá obvykle 

redukován pouze na postiţení pohybového ústrojí. Jako tělesné postiţení je obecně 

vnímáno jako takové, které je v rámci pohybového aparátu. Nemusí být vţdy na první 

pohled zjevné a nepřehlédnutelné. Zákon, který vymezuje tělesná postiţení, se omezil 

pouze na takové definice tělesně postiţených, které mají přímou souvislost s 

pohybovým postiţením. 

 

       Avšak odborná veřejnost vnímá osoby s tělesným postiţením i osoby s omezenou 

pohybovou schopností na neurologickém podkladě jinak. Neurologická porucha 

(en.wikipedia.org) je porucha nervového systému, kdy na základě vzniku fyzické 

abnormality v mozku, míše nebo periferním nervovém systému v těle člověka můţe 

dojít ke změně, která se projeví dočasným, nebo trvalým ochrnutím, oslabením svalu, 

ztrátou citu, poruchy koordinace, cévní mozkovou příhodou, bolestí, poruchou vědomí, 

atd. To jsou ryze fyzická, tedy tělesná postiţení. Ale mezi přímé neurologické poruchy 

řadíme i mentální poruchy, poruchy učení, mentální retardace, apod., které by laická 

veřejnost označila jako psychická postiţení. Nicméně rozdíl je věc debaty a to 

s ohledem na konkrétní skutečnosti o příčině stavu, nebo ve vztahu k obecnému chápání 

mozku a mysli. Navíc definice poruchy, jakoţto abnormality, můţe být vyloţena jinak 
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v oblasti neurologické, jinak v oblasti vývojové, psychologické i sociální. V dnešní 

době existují vědy, zabývající se vztahem mezi nervovou a duševní poruchou na 

neurologické bázi, např. neuropsychologie, poznávací neuropsychologie, poznávací 

(myšlenkové) neurověda, biopsychologie (nebo li neurologie chování), sociální 

neurověda, apod. WHO v roce 2006 odhalila, ţe neurologické poruchy a jejich následky 

ovlivňují jednu miliardu lidí na celém světě (en.wikipedia.org). 

 

2.2   Všeobecný vliv vodního prostředí u osob s tělesným postižením 

 

       Plavání je pohyb, pomocí kterého se lidé a zvířata dokáţou přemisťovat ve vodě 

pouze pohyby vlastního těla (cs.wikipedia.org).  

       Patří mezi cyklické lokomoční pohybové aktivity. Lokomoce plavce, tj. jeho 

postupný pohyb, je výsledkem působení vnitřních a vnějších sil. Vnitřní síly jsou 

reprezentovány silou svalovou, vnější jsou síly hydromechanické. Studium 

mechanických podmínek plavání vychází z hydromechaniky
1
, zabývající se 

hydrostatikou – ta posuzuje jevy související se vznášením člověka ve vodě a s jeho 

vodorovnou polohou na hladině v klidu, a hydrodynamikou – která studuje vztahy 

vodního prostředí a plavce za pohybu (Hlinková, 2004). 

 

2.2.1 Základní vlivy vodního prostředí 

 

       Mezi základní vlivy vodního prostředí lze zařadit vliv mechanický, tedy působení 

tlakových sil, dále tepelný vliv, kdy teplota vody má zásadní účinky na lidský 

organismus a chemický vliv, kdy na člověka mohou pozitivně  anebo negativně působit  

látky obsaţené ve vodě.  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

1 Hydromechanika, obor zabývající se pohybem, resp. rovnováhou tekutin,  kdy pod kapalinou rozumíme 

jednak kapalinu, jednak plyn (web.svf.stuba.sk).  
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 Mechanický vliv  

       Mechanický vliv vody je zajišťován hydrostatickým tlakem a hydrostatickým 

vztlakem. Hydrostatický tlak působí na povrch ponořeného tělesa a jeho velikost roste s 

hloubkou, neboť závisí na tíze vodního sloupce. Působení hydrostatického tlaku a tíhy 

na člověka ve vodě, kdy Fv je vztlaková síla, M je geometrický střed těla, T přestavuje 

těţiště těla a G je tíha těla (viz. Obr. č. 1), (Hlinková, 2004). 

 
Obr. č. 1 Působení hydrostatického tlaku a tíhy na člověka ve vodě 

Fv…..vztlaková síla 

M…..geometrický střed těla 

T……těţiště těla 

G……tíha těla  
 

       Hydrostatický vztlak je rozdíl tlaků, jeţ působí na části těla ponořené v různých 

hloubkách. Směr jeho působení na tělo je opačný ke směru gravitační síly. Gravitační 

silou působí na tělo Země a její působiště je v těţišti těla (to se při vzpřímeném stoji 

nachází v prostoru pánve, asi 4cm před os sacrum – kříţovou kostí, ve výšce obratlů S). 

Poměr velikosti hydrostatického vztlaku a gravitační síly určuje polohu tělesa (těla) v 

kapalině (vodě). Poloha těla závisí na vztahu hustoty těla a hustoty vody. Je-li hustota 

vody větší neţ hustota těla, tělo plave při hladině. Je-li hustota vody i těla stejná, tělo se 

vznáší. A je-li hustota vody menší neţ hustota těla, tělo klesá. Průměrná hustota těla se 

pohybuje kolem hodnoty 1000kg/m3. Okamţitá hustota těla se mění v závislosti na 

dechovém cyklu. S vdechem se tělo bude vznášet u hladiny díky zvětšení hydrostatické 

síly v důsledku zvětšení objemu hrudníku a tím i celého těla. Naopak s výdechem bude 

tělo klesat (Hlinková, 2004). 

 

       Jak jiţ bylo řečeno, plavec je ve vodě ovlivňován hydrostatickou vztlakovou silou, 

která působí proti gravitaci. Právě to je jeden z důvodů, proč je do vodního prostředí 

umísťováno i kondiční cvičení. Působení hydrostatické síly eliminuje při cvičení nárazy, 
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které jinak negativně ovlivňují klouby a páteř cvičence. Při cvičení na suchu působí na 

tělo gravitační síla, která v závislosti na hmotnosti jedince více či méně ovlivňuje 

působení tíhy těla nebo segmentů na kloubní plochy a páteř. Díky nárazům působícím v 

kloubech můţe dříve nastoupit artróza či jiné poruchy kloubů. Proto je plavání i cvičení 

ve vodě doporučováno např. v rehabilitaci (Hlinková, 2004). 

 

       Propojením hydroterapie a fyzioterapie, tedy cvičením ve vodě, dochází ke sníţení 

bolestivosti, uvolnění svalového napětí a zvýšení mobility (pohyblivosti) v kloubech, a 

to díky vztlaku a odporu, které vodní prostředí nabízí (Foley, Halbert, Hewitt, Crotty, 

2003). 

 

       Co se týká fyziologických jevů, dochází hydrostatickým tlakem k vytlačení krve 

z periferie do centrálních orgánů. Dle Bělkové - Preislerové, 1988 při ponoření do vody 

po krk stoupne minutový srdeční objem o 60% a tepový srdeční objem stoupne ze 70 ml 

na 100 ml, při současném poklesu srdeční frekvence. Zlepšuje se i mnoţství parciálního 

tlaku kyslíku v krvi. Při dýchání působí na povrch těla hydrostatický tlak vodního 

sloupce daný hloubkou ponoření, v plicích je v klidné poloze stejný tlak jako nad 

hladinou. Při nádechu i výdechu (do vody) musí svaly plavce tento tlak překonávat. 

Horizontální poloha usnadňuje práci krevního oběhu. Vodní prostředí svým odporem, 

který musí při plavání pohybující se končetiny překonat, znemoţňuje prudké pohyby, 

brzdí je, ale neomezuje rozsah pohybu v kloubech.  

 

 Tepelný vliv 

       Teplota vody, vzhledem k její vodivosti
2
, která je 23 krát větší neţ vodivost 

vzduchu, výrazněji ovlivňuje teplotu tělesného povrchu. Podle teploty rozlišujeme vodu 

mrazivou (do 10°C), studenou (10 – 20°C), vlaţnou (21 – 32°C), indiferentní (33 – 

34°C), teplou (35 – 37°C) a horkou (nad 37°C) (Bělková – Preislerová, 1988).  

 

 

 

_______________________ 

2 Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky, konstrukce, (např. zdi) vést teplo. 

Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiných, chladnějších částí 

(cs.wikipedia.org). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_vodivost
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       Pro základní plavecký výcvik, především u malých dětí, je vhodnější teplota 28 – 

30°C, zatímco pro sportovní výcvik je příznivá teplota vody 26 – 28°C. Při zdravotním 

plavání by měla mít voda teplotu alespoň 26°C. Avšak při spastických obrnách, 

hemiplegiích, paraplegiích a při svalových spasmech se v lázeňském prostředí pouţívá 

teplota vody 36 – 38°C. Pouhé leţení ve vodě několikanásobně zvyšuje energetický 

výdej organismu, čímţ tedy podporuje metabolismus, krevní oběh, dýchání, funkci ţláz 

s vnitřní sekrecí (Bělková – Preislerová, 1988).  

       Halliwick Association of Swimming Therapy (Halliwickova plavecká asociace) 

(2011a) uvádí, ţe teplota vody kolem 30°C je pro plavání osob s tělesným postiţením 

nejvýhodnější.  

 

 Chemický vliv 

       K chemickým vlivům vody patří jak pozitivní, tak negativní účinky látek 

obsaţených ve vodě. K pozitivním řadíme účinky termálních a léčebných vod, 

obsahujících různé sloučeniny chemických látek (především kysličník uhličitý), které 

zvyšují prokrvení kůţe a tím zvyšují nároky na činnost oběhové soustavy. Mezi 

negativní chemické účinky vodního prostředí  patří vliv látek, které jsou určené k 

dezinfekci vody (obsahující především chlór), a které ničí enzymy mikroorganismů. Při 

předávkování hrozí podráţdění sliznic dutiny úst, spojivek i dýchacích cest (Bělková - 

Preislerová, 1988). 

 

2.2.2 Vliv vodního prostředí na organismus člověka při pohybu ve vodě 

 

       Pohyb neboli lokomoce, je schopnost člověka pohybovat se v prostoru za pomoci 

svalové činnosti. Je zajištěna funkcí lokomočního systému, který je podsystémem 

pohybového systému, který zajišťuje a řídí aktivní přemístění ţivého organismu v 

daném prostoru a čase (cs.wikipedia.org).  

 

Hydrodynamika se zabývá vztahy vodního prostředí a plavce za pohybu (Hlinková, 

2004).  
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 Oblast fyzikálních zákonitostí vodního prostředí 

       Hydrodynamické síly lokomoci ve vodě umoţňují i ztěţují. Podle jejich působení je 

označujeme jako hnací a brzdící. Pro oba typy platí stejné vztahy, ale mají opačný směr 

působení. Velikost hydrodynamických sil závisí na jedné straně na hydrodynamických 

konstantách tělesa (plocha, tvar, povrch, náběhový úhel), vyjádřených hodnotami 

plochy a součiniteli prostředí (součinitel třecího odporu, součinitel tvarového odporu, 

součinitel hydrodynamického vztlaku), a na druhé straně na rychlosti pohybu plavce 

(Hlinková, 2004). 

 

Brzdící síla je tvořena několika odpory.  

Třecí odpor (ovlivněný velikostí, tedy tělesnou výškou plavce, tvarem těla plavce, a 

strukturou povrchu těla plavce, tedy např. speciálním plaveckým materiálem), tvarový 

odpor (záleţí na tvaru náběţné a odtokové strany tělesa), vlnový odpor (při pohybu 

plavce se na hladině tvoří vlny, k jejichţ vzniku je třeba určitý výdej energie, vlnový 

odpor je pod hladinou niţší neţ na hladině, značná část vln je při plavání způsobena 

nesprávnou technikou). Všechny tyto sloţky zahrnujeme pod pojem celkový odpor 

prostředí. Odpor prostředí působí proti směru pohybu tělesa. Při plavání je do jisté míry 

odpor prostředí ţádoucí, neboť je vyuţit jako opora pro záběr. Ostatní odpor prostředí 

se pak výkonnostní plavci snaţí minimalizovat. Jejich cílem je maximální vyuţití 

minimálního odporu. Proto se vyvíjejí speciální obleky, čepičky a plavci si holí snad 

celé tělo. Naopak při cvičení ve vodě se často vyuţívají nejrůznější pomůcky pro 

zvýšení odporu prostředí, od obyčejných triček po činky z porézního materiálu 

(Hlinková, 2004). 

 

Hydrodynamický vztlak 

Pohybuje-li se těleso ve vodě, vzniká ještě další síla. Je to hydrodynamický vztlak. 

Pohybuje-li se těleso s nesouměrným povrchem ve vodě, obtékají jej částice vody po 

nestejně dlouhých drahách. Tam, kde obtékají po delší dráze, zvyšují rychlost a tím i 

dynamický tlak. Zvýší-li se tlak dynamický, musí se sníţit tlak statický v okolí tak 

dojde ke vzniku podtlaku. Rozdíl tlaků na různých stranách tělesa se projevuje jako 

hydrodynamický vztlak. Tato síla působí kolmo na směr pohybu tělesa (viz. Obr. č. 2), 

(Hlinková, 2004). 
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Obr. č. 2 Princip vzniku hydrodynamického vztlaku, kdy Fx je celkový odpor, Fy 

představuje hydrodynamický vztlak a Fxy znázorňuje výslednou hydrodynamickou sílu. 

 

Hnací síly 

Brzdící síly působí za pohybu na plavce nepřetrţitě a jejich velikost se mění s rychlost í 

plavání, hnací síly působí pouze během záběrových pohybů. V době mezi záběry se tělo 

pohybuje setrvačností, přičemţ vlivem brzdících sil rychlost plavání klesá. 

Např. při kondičním cvičení ve vodě bývá snahou pohyb vpřed/vzad minimalizovat, ale 

zvýšit odpor prostředí kladený pohybu. Zřejmým cílem je zde posílit svaly a zlepšit tak 

fyzickou kondici cvičícího s přirozeným odporem, bez pouţití činek či strojů. Přičemţ v 

poloze, kdy je ruka nastavena kolmo na směr pohybu, dosáhne odpor prostředí 

maximálních hodnot a současně klesá hydrodynamický vztlak. Pro plavce je tato situace 

nevýhodná, protoţe vztlak mu pomáhá v pohybu vpřed, ale při cvičení dochází ke 

zvětšení odporu a tudíţ zvýšení námahy, které je ţádoucí. Zvýšení odporu můţe být 

umocněno zvětšením plochy dlaně pomocí speciálních plovacích pomůcek. 

U hnací síly hraje důleţitou roli délka končetin, kloubní pohyblivost, rozsah samotného 

záběrového pohybu a rychlost provedení pohybu. Tyto parametry ovlivňují také dobu 

konání záběru (Hlinková, 2004).  
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 Oblast biologická 

       Dobrý, 2007 řadí mezi nejčastější zdravotní benefity pohybových aktivit zvýšení 

úrovně HDL
3
, sníţení vysokého krevního tlaku, spalování tuku, které pomáhá zlepšovat 

sloţení těla, udrţování příznivé hladiny krevního cukru, zvyšování kostní denzity 

(hustoty kostní dřeně), posilování imunitního systém, zlepšování nálady a sniţování 

moţnosti vzniku deprese, vylepšování tělesného zevnějšku (body image), ve spojení s 

vyváţenou dietou udrţování přijatelné tělesné hmotnosti, sníţení klidové srdeční 

frekvence, zvýšení výkonnosti energetických systémů, zlepšení metabolismu, snadnější 

usínání, lepší spánek.  

 

       Vodní prostředí má vliv na organismus člověka při pohybu v rámci oblasti 

biologické na: 

 

1. Zvětšování kloubního rozsahu – při vhodné teplotě vody (indiferentní) se v 

rozhodujících segmentech sniţuje tonus svalstva. Především však tím, ţe voda šetrně 

umoţňuje jinak neproveditelný rozsah a škálu pohybů i osobám, kterým to jinak 

znemoţňuje gravitace díky jejich postiţení (Kovář, 1997). Uvolněním svalového tonu a 

zvětšením kloubního rozsahu dochází ke sníţení bolestivosti kloubů a k celkovému 

omezení svalových spasmů (Foley, Halbert, Hewitt, Crotty, 2003). 

 

2. Zvyšování silové úrovně v zachovalých nebo částečně atrofovaných svalových 

partiích, a to i s nejtěţším tělesným postiţením (Kovář, 1997). Při plavání se zapojují i 

svaly, které jsou v běţném ţivotě zanedbávané. Způsob svalové práce při plavání 

podporuje růst svalů do délky a jejich správné svalové napětí a uvolňování. Účinky 

hydrostatického tlaku odlehčují páteři a celému podpůrnému systému. Moţnost velkého 

rozsahu pohybu horními i dolními končetinami působí pozitivně na udrţení i rozvoj 

kloubní pohyblivosti (Bělková - Preislerová, 1988). Hydrostatický tlak působí pozitivně 

na stabilizaci nestabilních kloubů (Koury, 1996).  

_______________________ 

3 Vysokodenzitní lipoprotein (z angl. HDL—high density lipoprotein) je jedním z pěti druhů lipoproteinů 

umoţnujících transport tuků a v nich rozpustných látek v krvi. Vyšší koncentrace HDL částic v krvi je 

povaţována za pozitivní faktor v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, především aterosklerózy, a 

proto je HDL v populární literatuře nazýván hodným cholesterolem. Ke zvýšení hodnot přirozenou cestou 

dochází pravidelným pohybem a vhodnou stravou.  (cs.wikipedia.org)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipoprotein
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krev
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kardiovaskul%C3%A1rn%C3%AD_onemocn%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ateroskler%C3%B3za
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3. Vodorovná poloha těla usnadňuje práci oběhového systému. Srdce nemusí 

překonávat odpor gravitace (Bělková - Preislerová, 1988). Vhodná cyklická aerobní 

činnost ovlivňuje činnost srdce a plic – vytrvalostně. Pouhý pobyt ve vodě 

několikanásobně zvyšuje bazální metabolismus
4
. Energetický dyskomfort můţe ovlivnit 

obezitu, která je jednou z hlavních příčin vzniku dekubitů (proleţenin) (Kovář, 1997). 

Hydrostatický tlak podporuje celkovou krevní cirkulaci v těle a s ním usnadňuje 

odstranění otoků na končetinách. Pravidelný a dlouhodobý pobyt ve vodním prostředí 

sniţuje krevní tlak (Koury, 1996).  

 

4.  Dle Kováře (1997) silové vydechování proti odporu vodního prostředí a nadechování 

vlhkého vzduchu ovlivňuje respirační soustavu oslabenou o pomocné dýchací svaly, a 

tím výrazně zmenšenou vitální kapacitu plic. Bělková – Preislerová (1988) tvrdí, ţe 

pohyb ve vodním prostředí je vhodný i pro respiračně oslabené tím, ţe nad vodní 

hladinou je vzduch čistý, bezprašný a nasycený vodními parami. 

       Fyziologicky se při dýchání s dechovým cyklem mění objem hrudníku. S nádechem 

se objem zvětšuje, s výdechem se vrací do střední polohy nebo se dokonce zmenšuje při 

usilovném výdechu. Vodní prostředí obklopující plavce klade hrudníku jiný odpor neţ 

vzduch. Při nádechu je dýchací odpor tvořený fyziologicky elastickým odporem plic a 

hrudníku, neelastickým odporem tkání (vzniká třením plicní tkáně, hrudníku, dýchacích 

svalů, orgánů břišní a hrudní dutiny), dále proudovým odporem dýchacích cest, a navíc 

je ještě zvýšen o odpor vodního prostředí. Aby bylo dosaţeno při dýchání ve vodě 

stejné změny objemu hrudníku, jaká je potřebná pro výměnu plynů na souši, je potřeba 

zvýšit dechovou práci působící proti odporu tkání zvětšenému o hydrostatický tlak. 

Nádechové svaly musí vykonávat větší práci, coţ vede k postupnému většímu 

zapojování pomocných nádechových svalů a jejich následnému posilování. Při výdechu 

zvětšuje hydrostatický tlak proudový odpor, který je kladen vzdušnému proudu 

dýchacími cestami (Hlinková, 2004).  

 

_______________________ 

4 Bazální metabolický výdej (bazální metabolismus, zkráceně BMR z anglického basal metabolic rate) je 

mnoţství energie vydané v klidovém stavu v teplotně neutrálním prostředí na lačno (to znamená ve stavu, 

kdy zaţívací soustava nepracuje, coţ znamená u lidí 12 hodin půstu). Výdej energie v tomto stavu je dán 

pouze prací (fungováním) ţivotně důleţitých orgánů, jako srdce, plíce, mozek a zbytek nervového 

systému, jater, ledvin, pohlavních orgánů, svalů a kůţe  (cs.wikipedia.org). 
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       Opět musí dojít k zapojení pomocných dechových svalů. Plavec se tak naučí díky 

nutnosti usilovného dýchání zapojovat i pomocné dechové svaly, coţ mu umoţní snazší 

adaptaci na fyzickou zátěţ. Dojde ke zvýšení dechového objemu (tím i minutové 

ventilace) a vitální kapacity plavce (Hlinková, 2004).  

 

5. Vyváţené plavecké pohyby korigují často se vyskytující svalové dysbalance, které 

jsou např. pohybem na vozíku nebo pouţíváním jiné kompenzační pomůcky výraznější 

(Kovář, 1997). Plavec je schopen provést pohyby, které jinak na souši nezvládne. Vodní 

prostředí poskytuje moţnost lepší kontroly pohybu a tím jeho kvalitnější provedení. 

Cvičení se tak stává efektivnější a výsledků je dosaţeno snáze a dříve. Ve vodě je 

snadněji proveditelný vertikální pohyb, tedy chůze a běh (Koury, 1996).  

 

6. Prokrvováním a odplavováním metabolických zplodin z exponovaných (aktivních), a 

v jiných sportech a činnostech přetěţovaných částí těla osoby s tělesným postiţením, 

např. kostrč (u vozíčkáře), výrazně sniţuje riziko koţního defektu (Kovář, 1997).  

 

7. Pobyt v chladné vodě působí pozitivně na rozvoj termoregulačních schopností a 

napomáhá tak otuţování organismu – zvyšování odolnosti vůči teplotním změnám a 

infekcím (Bělková, 1988). Lepší prokrvení tkání a metabolická výměna je prevencí 

nebezpečného městnání krve, vzniku otlaků (dekubitů) a edémů (Bělková, 1994). Dojde 

k zlepšení kvality jizev, především čerstvých, a k stimulaci oslabených svalů (Koury, 

1996).  

 

8. Plavání je cyklickou aerobní činností, která při správném dávkování stimuluje činnost 

vegetativních orgánů (především srdce a plíce), coţ vede k rozvoji vytrvalostních 

schopností. Přiměřeným dávkováním tak pohybová aktivita ve vodě vede k udrţení 

nebo zlepšení tělesné kondice (Bělková - Preislerová, 1988). Plavci lépe adaptováni na 

fyzickou zátěţ, dříve a snáze zvládnou náročnější cvičení a dojde celkově k rychlejší 

rekonvalescenci. Jedinci uvádí, ţe po určité době pravidelného plavání zvládnou bez 

obtíţí běţné denní úkony. Plavání při pravidelné a dlouhodobé činnosti napomáhá 

odbourávat tělesný tuk (Koury, 1996).  
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 Oblast nervosvalové koordinace 

1. Vodní prostředí představuje pro postiţené mimořádně bohatou podmětovou oblast. V 

tomto prostředí mohou získávat a zdokonalovat celou řadu svých senzomotorických
5
 

zkušeností. Jsou schopni vykonávat některé pohyby, které na suchu neprovedou 

(Bělková, 1994).  

 

2. V ovlivnění autonomního
6
 nervového systému dochází k dlouhodobému zvýšení 

parasympatikotonie, tedy ke zpomalení činnosti srdeční, k dlouhodobému sníţení 

sympatikotonie, tedy k zpomalení akce srdeční a zároveň k balančnímu vyrovnání obou 

sloţek v klidu i při zátěţi (Dylevský, Kálal, Kolář, 1997). 

 

3. S postupnou adaptací na vodní prostředí dochází i k lepší orientaci ve vodě, plavec si 

snáze uvědomuje vlastní pohyby, sám můţe zhodnotit, jak se jeho celkový stav mění, 

které pohyby po určitém čase zvládne a můţe dál stimulovat sám sebe a určovat si dál 

nové cíle. Díky orientaci ve vodě se jedince začne lépe cítit a orientovat i na souši. Ta se 

pro něj později stává prostorem pro získávání nových podnětů. Přispívá k motivaci a 

celkový stav jedince se zlepšuje (Winnick, 2000).  

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

5 Senzomotorika představuje spojení motoriky a vnímání prostřednictvím smyslů (přes nejrůznější 

receptory), tedy motorické a senzorické sloţky pohybu. Velice zjednodušeně řečeno, motorická sloţka 

zajišťuje samotné provedení pohybu, senzorická jí k správnému a koordinovanému projevu dodává 

potřebné informace (z oblasti očí, rovnováţného ústrojí v uchu, z receptorů svalů a šlach, kloubů, kůţe 

aj.), (medicina.ronnie.cz). 

 

6 Autonomní nervová soustava (ANS) nebo také vegetativní soustava je součástí periferního nervového 

systému, jehoţ úlohou je udrţovat optimální vnitřní podmínky organismu (homeostázu). Jeho hlavními 

součástmi jsou senzorický systém, motorický systém (sestávající z parasympatického a sympatického 

systému) a enterický systém (jedinou čistě samostatnou součástí ANS, trávicí trubice, jíţ inervuje,  proto 

můţe fungovat i v izolaci), (cs.wikipedia.org).   
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 Oblast uvědomění si sebe sama 

1. Výuka plavání a plavecký výcvik pomáhá v uvědomování si vlastního těla a 

hodnocení své pohybové potence. Rozvíjí se jejich prostorová orientace. Uvědomují si 

rozsah svých vlastních tělesných funkcí a to zejména ti, kteří se po úraze seznamují s 

limitovanými ţivotními podmínkami (Bělková, 1994).  

 

2. Vodní prostředí a pohyb v něm plní významnou roli z hlediska regeneračních, 

kompenzačních a rehabilitačních účinků. V rámci tělesných cvičení patří mezi 

pohybovou aktivitu s nejširším uplatněním (Bělková, 1994) a nejniţším úrazovým 

rizikem (Bělková- Preislerová, 1988).  

 

 Oblast emocionální 

1. Procítění drobných úspěchů a radost z činnosti znamenají obrovské povzbuzení pro 

postiţené. Dochází ke stimulaci mentální činnosti, posílení sebevědomí, k seberealizaci 

jedince a odhodlání k aktivnímu způsobu ţivota. Vede k rovnováze mezi fyzickou a 

psychickou zátěţí v regulační fázi a aktivním odpočinkem. Je motivací pro vyhledávání 

plavecké činnosti jako vhodné náplně volného času, event. i na vyšší sportovní úrovni 

(Bělková, 1994). Patří mezi důleţité součásti mentální
7
 hygieny (Bělková- Preislerová, 

1988). 

 

2. Pobyt ve vodním prostředí je pro osoby se zdravotním postiţením nenahraditelný, 

neboť pro většinu jde přinejmenším o změnu polohy těla, většinu dne stráveného 

sezením na vozíku. Moţností samostatného pohybu, který nejsou schopni vykonávat na 

suchu, coţ působí velmi pozitivně i na jejich psychiku (Kovář, 1997). 

 

3. Do psychologických benefitů spadá pocit nezávislosti a svobody ve vodním prostředí, 

zvýšení úcty k sobě samému i k okolí a v neposlední řadě i moţnost zábavy, který 

pohyb ve vodě přináší a přispívá tak k celkové relaxaci jedince (Cook).   

 

_______________________ 

7 Mentální hygiena/Psychohygiena je obor, který se zabývá rozvojem a podporou duševního zdraví. 

Pomáhá k tomu soubor opatření, postupů a poznatků o způsobu ţivota a chování, které umoţňují zachovat 

si a udrţet psychické (psychosomatické) zdraví (search.seznam.cz).  
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4. Cvičení, plavání ve skupině podporuje tvořivého ducha jedince, jedinec se chce 

logicky ve skupině prosadit, skupina motivuje k lepším a vyšším výkonům, zároveň cítí 

podporu od ostatních a zároveň sám chce být nápomocný druhým, cítí se potřebný. 

Klesá pocit osamění, odcizení, deprese. Plavec sniţuje význam svého postiţení, 

soustředí se na socializaci a výkon, ne na své tělesné postiţení (Koury, 1996).  

 

 Oblast sociální 

1. Psychosociální dopad plavecké aktivity je nesporný. Výuka a výcvik probíhají ve 

skupině, minimálně však za účasti učitele, coţ vytváří předpoklad pro rozvoj 

komunikativních dovedností. Moţnost samostatného pohybu nezávislého na 

pomocných prostředcích (hole, berle, ortézy, protézy, vozíky, aj.), jeţ je specifikem 

pouze vodních aktivit, vytváří příleţitost pro rozšiřování nových sociálních kontaktů, 

podporuje vědomí sounáleţitosti a rovnocenného postavení ve společnosti (Bělková, 

1994).  

 

2. Dochází k psychické pohodě a ke zvýšení sebevědomí, mají snahu něco dokázat, 

kladou si cíle a někteří jsou schopni si je plnit. Plavání v mnoha směrech obohacuje 

jejich ţivot (Dylevský, Kálal, Kolář, 1997). 

 

3. Mezi sociální benefity dle Cook patří moţnost setkávat se s lidmi se stejným a nebo 

podobným zdravotním postiţením. Dochází k společenské interakci, vytvoření 

podmínek pro určitý podnět k soutěţivosti a zároveň spolupráci se stejně nebo podobně 

zdravotně postiţenými plavci. Pro některé plavce můţe být pobyt ve vodě rekreací.  

 

2.3 Vazby mezi pohybovými aktivitami ve vodě a tělesným postižením 

 

 Zde je popisován v několika odstavcích význam pohybové aktivity jako takové –   

všeobecně, ale lze tento význam vztáhnout konkrétně i na plavání, jako jednu 

z moţností celoţivotní pohybové aktivity. 
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       Vilímová, Hurychová, 1997 tvrdí, ţe pohybová aktivita je nedílnou součástí tělesné 

výchovy a sportu. Mezi specifické cíle pohybové aktivity všeobecně patří:  

1. Vzdělávací cíle - zahrnují rozvoj pohybových schopností a dovedností, ale i základní 

pojmy a vědomosti z oblasti tělesné kultury; 

2. Výchovné cíle - musí být zaměřen i na vytvoření kladného vztahu ţáků k pohybové 

aktivitě, k rozvoji kladných morálně-volních vlastností; 

3. Zdravotní cíle - zahrnují rozvoj funkčních schopností organismu, vytvoření 

správných hygienických návyků, souvisejících s udrţováním optimální úrovně tělesné 

zdatnosti, správné drţení těla, ţivotní reţim apod. Rozdělují se na kompenzační - 

kompenzace jednostranné zátěţe (protahování, dechová cvičení, relaxační cvičení, 

vyrovnávací cvičení,…), regenerace duševních sil a hygienické - hygienické návyky 

(cvičební úbor, sprcha po zátěţi,…), potřeba zdravého ţivotního stylu (dostatek pohybu, 

spánku, výţiva,…).  

 

       Dále lze za specifické cíle pohybové aktivity povaţovat dle Kábeleho, 1992 : 

1. Osvojení ţádoucích regeneračních a kompenzačních metod, tj. psychorelaxačních 

technik, automasáţe, kompenzační cvičení, posilování, strečinku aj.  

2. Formování psychických vlastností, tj. volní úsilí, schopnost koncentrace, zvládání 

emocí, adaptace a kooperace, vyrovnání se s konfliktními situacemi, kompenzace pocitů 

méněcennosti atd.  

3. Překonávání sociálních bariér, přijetím sociálních rolí, navazováním kontaktů uvnitř 

komunity zdravotně postiţených, společenských kontaktů zdravých a postiţených, 

pozitivním příkladem pro dosud nesportující hendikepované, moţnost výměny 

zkušeností a informací, propagace dosaţených výsledků, sportovním diváctvím. 

 

       A Čichoň (2005) tvrdí, ţe pohybová aktivita pomáhá v prevenci vzniku tzv. 

civilizačních chorob způsobených nedostatkem pohybu, nevhodnou ţivotosprávou, z 

časté neurotizace, z vlivu stresogenních faktorů, atd.  
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 Dále jsou popsány specifické vazby mezi pohybovou aktivitou ve vodě - plaváním, 

a tělesným postižením. 

 

Specifické cíle výuky plavání tělesně postiţených dle Bělkové, 1994 : 

1. Získat důvěru a jistotu ve vodě. 

2. Nalézt ve vodě vhodnou polohu, ve které by se postiţený cítil v rovnováze. 

3. Zvládnout rotační pohyby ve vodě. 

4. Stabilizovat polohu ve vodě. 

5. Nácvik plaveckých způsobů s vyuţitím omezených moţností k plavecké lokomoci. 

 

       Bělková (1994) tvrdí, ţe plavecká výuka tělesně postiţených má několik 

specifických úkolů, které je třeba zvládnout. V počátcích výcviku je třeba vyvarovat se 

přílišného zatíţení, novou látku učit na začátku výuky (pro rychlou unavitelnost 

plavců), počítat s dechovými obtíţemi a snaţit se je zdolávat a dávat jasné a zřetelné 

instrukce. Právě plavecký způsob vychází z předpokladů typu poškození, rozsahu 

pohybů, motivace a osobního přání, úrovně adaptace na vodu, dovednosti vznášení a 

dýchání a předchozí zkušenosti a plavecké zdatnosti. Z těchto předpokladů můţeme 

vyvozovat, ţe je v plavání tělesně postiţených velice důleţitý individuální přístup ke 

kaţdému jedinci a od toho se odvíjejí specifika plavecké výuky u osob tělesně 

postiţených. Pokud budeme trpělivě postupovat v plavecké výuce, můţeme docílit toho, 

ţe jedinec bude samostatný v pohybu ve vodě. Specifický význam plavání pro tělesně 

postiţené spočívá v tom, ţe ho můţou provádět téměř všechny osoby s tělesným 

postiţením, i kdyţ někdy jen omezeně. Proto by se mělo plavání stát součástí 

pohybového reţimu nejen ve volném čase. 

 

       Dle anglické asociace pro postiţené plavce (Association of swimming therapy, 

1981), je pro získání důvěry plavce důleţité začít s hledáním vyváţené pozice nejprve 

ve vertikále, poté v sitting position (poloha v sedě) a naposledy hledat těţiště v floating 

position (v poloze, kdy se tělo vznáší, plave na hladině v horizontále). Plavci by měl 

asistent dopomáhat co nejméně, a pokud moţno bez pouţívání nadlehčovacích 

pomůcek. Pro adaptaci na vodní prostředí je dobré vyuţít různé hry.  
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Při řízení pohybových aktivit ve vodě je dle Koury, 1996 třeba dbát na: 

• bezpečné zatěţování 

• sledování ţádoucích efektů (úrovně tělesné zdatnosti, zdravotních benefitů, 

regenerace, kvalita plaveckých dovedností) 

• stanovení pracovních zón zatíţení 

• kontrolu intenzity zatíţení 

• kontrola zotavení po zatíţení 

• sledování  příznaků únavy a prochládání 

• sledování dechové frekvence 

• sledování dynamiky srdeční frekvence 

 

2.4 Počátky a historie plavání osob s tělesným postižením  

 

       Zde je přehled historických dat a událostí spojených s plaváním tělesně postiţených 

v obou zemích. 

 

2.4.1 Počátky a historie plavání osob s tělesným postižením ve Velké 

Británii 

 

       První světový dochovaný záznam plavání je spojován s historickou kresbou z doby 

kamenné v ―jeskyni plavců (the cave of swimmers)‖ poblíţ Wadi Sura v jihozápadní 

části Egypta (viz. Obr. č. 3). Egyptská jílová deska, datovaná z roku 4000 př.nl. aţ 9000 

př.nl., ukazuje skupinu plavců, zřejmě plavajících prvotní formou kraulu.  

Dokumentární evidence dodává reference přibliţně z r. 2000 př.nl. s několika příklady z 

Řeckých bájí a z Bible (např. Izaiáš 25:11, který hovořil o tom, ―který roztáhl svoje ruce 

vpřed a plaval‖) (Jude, 2004).  
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 Obr. č. 3: Starověcí plavci (Jude, 2004) 

 

       Rané civilizace, zahrnující Egypťany, Peršany a Řeky, prohlašovali, ţe ―kdokoli, 

kdo nedokáţe plavat, postrádá řádné vzdělání‖. Římané byli z velké části ovlivněni 

Řeckou kulturou, kde koupání a plavání hrálo velikou roli v sociálním ţivotě. Také 

nejznámější Říman Julius Cézar byl vynikající plavec. Řekové nepovaţovali však 

plavání za sportovní odvětví, nýbrţ bylo popisováno v antických olympijských hrách 

jako bojové umění (např. ve Sbírce ―Příběh Scylliase a Hydny‖). První zmínky o 

sportovním a závodním plaváni jsou z roku 36 př.nl., kdy Japonci uspořádali první 

závody v plavání (Jude, 2004). 

       Jedna z prvních zaznamenaných zmínek o plavání ve Spojeném Království Velké 

Británie (United Kingdom of Great Britain, dále GB) říká, ţe právě Římané poprvé 

představili plavání Velké Británii v roce 78 n.l. Plavání se stalo nejprve sportem niţší 

třídy. V roce 1567 pořádala Univerzita v Cambridge jedny z prvních plaveckých 

závodů, kde však došlo k utonutí plavce, a proto bylo sportovní plavání ihned zakázáno. 

Aţ v roce 1705 byl Univerzitou v Cambridge postaven první bazén (Jude, 2004). V roce 

1828 byl v Liverpool otevřen první obecní krytý bazén, tzv. koupele Sv. George. Kolem 

roku 1837 bylo vystavěno v Londýně šest krytých bazénů, které měly navíc i skokanské 

můstky. První oficiální plavecký klub v GB vznikl kolem roku 1855 taktéţ pod záštitou 

Univerzity v Cambridge. Postupem času prošla různými změnami, aţ se v roce 1886 

ustálil název Asociace amatérských plavců, The Amateur Swimming Association
8
 (dále 

ASA), sdruţující veškeré plavecké kluby v GB (Jude, 2004). 

 

 

_______________________ 

8 The Amatuer Swimming Association, ASA byla při svém vzniku první světovou vládní plaveckou 

institucí, kdy dnes je národní vládní plaveckou institucí Velké Británie („The National Governing Body 

For Swimming―). Má na starost veškeré britské vodní sporty (en.wikipedia.org). 
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V 19. století n.l. se plavání velmi rozšířilo, kdy v roce 1880 bylo v GB registrováno přes 

300 plaveckých klubů (Jude, 2004).   

       Na začátku 20 st. bylo plavání běţnou sportovní i sociální aktivitou, ale pouze pro 

zdravé jedince.  V GB nebyl tou dobou jediný klub nebo bazén, kde by byly vítáni 

plavci s tělesným postiţením. V 30. letech 20. st. byli většinou postiţení lidé obcházeni 

a ne příliš tolerováni společností. Atmosféra odmítnutí dovedla v roce 1938 Patricii 

Carey a Frederica Morena (oba postiţeni dětskou obrnou, Poliomyelitis) k zaloţení 

organizace Lidmi postiţenými pro lidi postiţené (The British Polio Fellowship). Tato 

organizace pouze sdruţovala lidi s postiţením a podporovala je v běţném denním 

ţivotě, ale samostatný obor, pro plavání s lidmi s tělesným postiţením neexistoval 

(www.britishpolio.org.uk).  

       Na ţádost britské vlády německý lékař, doktor Ludwig Guttmann, zaloţil ve Stoke 

Mandeville v GB v roce 1944 nemocnici pro pacienty s poraněním páteře (The Stoke 

Mandeville Hospital). 29.července 1948, v den kdy začínaly XIV. Letní olympijské hry 

v Londýně, Dr. Guttmann zorganizoval první závody pro vozíčkáře, které pojmenoval 

Stoke Mandevilské hry (The Stoke Mandevil Games). Her se účastnili také váleční 

veteráni z II. světové války s poraněním páteře nebo jinými zraněními s trvalými 

následky. Mezi disciplíny bylo zařazeno i plavání (www.abilityvability.co.uk). 

       Přelomovým rokem pro Velkou Británii byl rok 1949, kdy londýnský Southgate 

Seals Swimming Club (en.wikipedia.org/wiki/Southgate,_London), který zorganizoval 

plavecké setkání v Londýně a pozval na toto plavecké setkání také šest tělesně 

postiţených dívek z lokální školy pro tělesně postiţené dívky The Halliwick School for 

Crippled Girls
9
. Na základě tohoto setkání se zrodila myšlenka vytvoření konceptu 

plavání pro tělesně postiţené osoby. Postupem času byla vytvořena 10 bodová 

Halliwickova metoda, The Ten Point Programme - Halliwick method, vyučující plavání 

u tělesně postiţených jedinců, o kterou se zaslouţil především pan James McMillan. 

V té době dokončoval studium mechaniky tekutin na technické univerzitě v Londýně 

(www.halliwick.org.uk).  

_______________________ 

9 The Halliwick School For Crippled Girls, Winchmore Hill, Londýn (1927 - 1984). Škola pro tělesně 

postiţené dívky byla otevřena slečnou Caroline Blunt v roce 1851 pod názvem „The Cripples and 

Industrial School (tedy Škola pro tělesně postiţené a průmyslová škola) a pro veřejnost zpřístupněna 

v roce 1927. Nejprve sídlila v Merylebone Raod a to aţ do roku 1911, kdy byla přemístěna celá budova 

do Winchmore Hill v Londýně (www.hiddenlives.org.uk).  

http://www.abilityvability.co.uk/
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       Díky těmto znalostem mohl aplikovat principy hydrostatiky a hydrodynamiky do 

svého konceptu plavání s tělesně postiţenými jedinci (principy hydrostatiky a 

hydrodynamiky viz. 2.2). V roce 1951 byl zaloţen první plavecký klub sdruţující 

tělesně postiţené plavce, Halliwick Penguins Swimming Club, který byl v týţ rok 

zapsán do, jiţ výše zmiňované, britské asociace ASA. Klub byl prvním plaveckým 

klubem pro hendikepované s učební metodou plavání pro všechna moţná tělesná 

postiţení. V roce 1952 došlo k zaloţení asociace The Halliwick Association Of 

Swimming Therapy (dále jen AST) sdruţující kluby pro plavání tělesně postiţených 

osob. K propagaci a rozšíření Halliwickovy metody dopomohl mítink v květnu roku 

1952, kterého se účastnili vysoce postavení zástupci ASA a reprezentanti lékařské 

komory pro zdravotně postiţené. V srpnu 1952 se James rozhodl otevřít nový klub v 

centru Londýna, a to pro všechny věkové kategorie a všechny formy postiţení. Dalším 

rokem se členství v klubech zdvojnásobilo. Tak James odstartoval projekt - Operace 

jahoda, který zahrnoval otevírání plaveckých klubů v Londýně v okruhu 20 mil. James 

trénoval nové spolupracovníky v mateřském klubu a pomáhal jim otevírat nové 

pobočky po celém Londýně. V roce 1953 v Ilfordských koupelích v Londýně byl 

zorganizován první mezinárodní mítink plavců s postiţením. Přenos z mítinku byl 

dokonce vysílán národní televizí. V roce 1956 McMillanovi pomocníci (kolegové) 

zaloţili plavecké kluby, přístupné pro všechny jedince, s postiţením i bez postiţení 

(www.halliwick.org.uk/downloads/HalliwickStory.pdf).   

       V roce 1960 se v Římě konaly Stoke Mandevilské hry, deváté v pořadí, a 

následovaly ten rok za XVII. Letními olympijskými hrami, tudíţ byly oficiálně 

povaţovány za I. Letní paralympijské hry, kterých se účastnilo 400 sportovců z 23 zemí, 

kde britští plavci závodili ve stylu volný způsob, motýlek, znak, prsa a polohový závod 

(www.abilityvability.co.uk). V témţe roce, tedy 1960, Dr. Guttmann zaloţil The British 

Sports Association of the Disabled (BSAD, Britský sportovní svaz zdravotně 

postiţených), (www.swimming.org).  

       V roce 1964 byla zaloţena The International Sports Organisation for Disabled 

(ISOD, Mezinárodní sportovní organizace pro postiţené, konkrétně pro amputáře a 

ostatní) (utv.lfl.cuni.cz). 

       V roce 1965 vznikla absolutně samostatná asociace NASCH (National Association 

of Swimming Clubs for the Handicapped).  

       K zaloţení došlo ve Woburn Abbey díky setkání malých amatérských plaveckých 

klubů s vejvodou z Bedfordu (Duke of Bedford), který toto setkání zorganizoval. 

http://www.swimming.org/
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Organizace se postupem času adaptovala a vyvinula do dnešní podoby. První plavecké 

klání se konalo v Stevenage v roce 1966. NASCH je nezávislá na existenci ostatních 

asociací a organizací (www.nasch.org.uk).   

 

       Expanze Halliwickovy metody do zahraničí nabrala nový rozměr v roce 1964, kdy 

James a jeho nejbliţší kolegové byli poţádáni uspořádat prezentaci o Halliwickově 

metodě na Konferenci pro fyzioterapeuty (Conference of Bobath Physiotherapists) v 

Bad Ragaz ve Švýcarsku. Tím se Halliwickova metoda rozšířila do mnoha zemí Evropy 

a do Kanady. I otvírání nových klubů a pořádání kurzů bylo rozšířeno do zahraničí, kdy 

kurzů se účastnili nejen lektoři a učitelé, ale také fyzioterapeuti, lékaři i rodiče. Koncem 

60. let bylo vytvořeno devatenáct asociací, rozloţených po celých britských ostrovech 

dle regionů. Asociace se nazývaly tzv. ASTRY (dle původní AST, více viz. 4.1.2). 

V roce 1969  deset ASTER zorganizovalo první regionální mítinky. Ty vyvrcholily do 

prvního celostátního přeboru Halliwickových klubů, který se konal 6. prosince 1969 ve 

Swiss Cottage v severním Londýně a účastnilo se ho sedm ASTER. Program zahrnoval 

23 soutěţí (8 rozplaveb, 10 finálových plaveb, a doplňující disciplíny jako skoky do 

vody, demonstrace přeţití, vodní balet, vodní míčové hry). Všech disciplín se účastnili 

tělesně postiţení plavci. 26. srpna 1970 se tým Jamesových tělesně postiţených plavců 

(pod záštitou AST) zúčastnil plavby přes kanál La Manche a vyhrál Garnett Martin 

Trophy v čase 14 hodin a 1 minuta, coţ byl nejlepší čas téhoţ roku mezi všemi 

postiţenými i nepostiţenými závodníky. Součástí závodu byl i závěrečný běh po souši 

na francouzském břehu, a to 5 yardů (cca necelých 5 km, 1 yard = 91,44 cm), který 

nejmladší z Jamesových závodníků splnil. Tým Jamese Mc Millana musel splnit stejná 

pravidla závodu jako sportovci bez postiţení, kdy výběr závodníků byl pod přísnou 

kontrolou závodní komise Channel Association (CSA, zaloţena roku 1927),  

(www.halliwick.org.uk/downloads/HalliwickStory.pdf). 

 

       22. září 1989 v Düsseldorfu byl zaloţen Mezinárodní paralympijský výbor (The 

International Paralympic Committee, dále jen IPC
10

 jako světový řídící orgán pro 

sportovce s postiţením (www.paralympic.org).  

       Stoke Mandevilské hry byly kaţdoročně pořádány, vţdy pro vozíčkáře, nejprve pod 

záštitou The International Stoke Mandeville Games Federation (ISMGF, Mezinárodní 

federace her Stoke Mandeville, zaloţena 1972), později The International Stoke 

Mandeville Wheelchair Sports Federation (ISMWSF, Mezinárodní federace sportu 
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vozíčkářů Stoke Mandeville, zaloţena 1991). V roce 2003 se ISMWSF spojila s ISOD a 

od roku 2004 fungují jako jedna federace na podporu sportovců se zdravotním 

postiţením pod názvem International Wheelchair and Amputee Sports Federation 

(IWAS, Mezinárodní sportovní federace pro vozíčkáře a amputáře) (www.iwasf.com). 

 

       V roce 1990 byl pořádán světový šampionát plavců s fyzickým postiţením, kdy 

plavci byli rozděleni do skupin dle stejného postiţení. V roce 1991 byla představena 

klasifikace jednotlivých skupin plavců s tělesným postiţením, která umoţnila 

spravedlivé rozdělení plavců při závodě (klasifikace viz. 2.5, dále viz. Příloha č. 15 a č. 

16). Plavci vţdy soutěţí a jsou hodnoceni spolu se závodníky ze stejné klasifikační třídy 

(rozdělení klasifikačních tříd viz. 2.5 a dále viz. Příloha č. 15 a č. 16). Aţ do roku 1988 

zaštiťovala ASA veškeré soutěţe i paralympiády ve Velké Británii (en.wikipedia.org), 

(www.swimming.org./britishswimming).  

 

       V roce 1994 byla vytvořena asociace IHA (The International Halliwick 

Association) v Bad Ragaz ve Švýcarsku. IHA je charitativní organizace s cílem 

zdokonalit a rozšířit Halliwickovu metodu plaváni pro postiţené osoby 

(www.halliwick.org).  

 

       V roce 1989 se zformovala Britská Paralympijská Asociace (BPA, The British 

Paralympic Association) (www.parasport.org.uk) pro koordinování, administrativu a 

přípravu elitních hendikepovaných sportovců na nadcházející paralympijské hry. BPA 

zastřešovala britské plavce na paralympijských hrách v Barceloně v roce 1992. Od roku 

1997 se zodpovědnost za elitní tělesně postiţené plavce přesunula z BPA opět na 

Národní vedoucí instituci pro plavání (The National Governing Body For Swimming), 

coţ je ASA. 

 

 

 

_______________________ 

10 IPC je mezinárodní nezisková organizace, dnes sestavená ze 170 národních paralympijských 

výborů (NPCs), z pěti krajů a čtyři postiţení specifických mezinárodních sportovních federací (IOSDs). 

Dnes se sídlo IPC a jeho manaţerský tým nachází v německém Bonnu. Organizace má demokratickou 

ústavu a struktury, sloţené z volených zástupců (www.paralympic.org). 

http://www.iwasf.com/
http://www.parasport.org.uk/
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       XIII. Letních paralympijských her v Pekingu (XIII. Summer Paralympic Games 

Beijing) v roce 2008 se účastnilo více neţ 4 tisíce sportovců ze 150 zemí ve 22 různých 

sportovních disciplínách. Velká Británie se stala druhou nejúspěšnější zemí s celkovým 

počtem 102 vybojovaných medailí. Nejmladší a zároveň velmi úspěšnou britskou 

atletkou se na v Pekingu stala třináctiletá Eleanor Simmonds (en.wikipedia.org), která 

vybojovala dvě zlaté medaile v plavání volným způsobem na 100m a 400m. Dle 

plavecké klasifikace IPC spadá do kategorie S6 (viz. Příloha č. 15 a č. 16), 

(www.uksport.gov.uk).  

       Další úspěšnou britskou plavkyní je Fran Williamson (news.bbc.co.uk), dvaceti 

šestiletá medailistka z XII. Letních paralympijských her v Aténách 2004, kde získala tři 

stříbrné medaile a jednu bronzovou v kategorii S3 (50m volným způsobem, 50m znak, 

4x50m volným způsobem) a ve stejné kategorii na XIII. Letních paralympijských hrách 

v Pekingu 2008 vybojovala jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.  

Dalším neméně významným jménem mezi paralympijskými plavci je Emma Cattle 

(www.london2012.com).  

 

2.4.2 Počátky a historie plavání osob s tělesným postižením v České 

republice 

 

       Hrdličková (2009) uvádí, ţe o rozšíření plavání jako takovém mezi Slovany nás 

informují spisovatelé byzantští (Byzantská říše neboli Východořímská říše 395 – 1453), 

později i ruské letopisy a národní pověsti. Pavlíček (1978) hovoří o plaveckém výcviku 

v našich zemích jiţ v 1. polovině 19. století, neboť Německo a Rakousko-Uhersko je 

povaţováno za centrum plaveckého rozvoje v Evropě. V Praze roku 1809 byla zaloţena 

vojenská plovárna. Kotlárová (2007) mluví o plavání, jako o organizovaném výcviku aţ 

v poslední polovině 19. století. Později se plavání, především sportovní, organizuje v 

plaveckých odborech, řízených plaveckou komisí při České amatérské atletické unii, 

zaloţena roku 1897.  
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       Roku 1919 je zaloţen Československý amatérský plavecký svaz, který se stává za 

rok členem FINA
11

 (Federation Internationale de Natation Amateur), (www.masters-

zlin.cz).  

       Kotlárová (2007) uvádí, ţe v roce 1948 bylo plavání součástí organizace Sokol a 

situace v plavání se zlepšovala. Po roce 1951 řídilo plavecký sport Ústředí plavecké 

sekce při ČSTVS (Československý svaz tělesné výchovy a sportu). Kolem roku 1956 s 

reformami armádního vrcholového sportu vznikaly Vojenské tělovýchovné jednoty 

(VTJ). V Praze byla zaloţena VTJ Dukla Praha (www.dukla.cz).  

       Roku 1957 Stanislav Krajíček zakládá v Brně Oddíl synchronizovaného plavání.  

V 80. letech 19. století je řídícím orgánem sportovního plavání výbor Svazu plaveckých 

sportů ÚV ČSTV
12

 (Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy), 

(Kotlárová, 2007).  

       Roku 1980 byl uzákoněn plavecký výcvik na základních školách jako povinný. V 

současnosti řídí sportovní plaveckou činnost v České republice Český svaz plaveckých 

sportů pod ČSTV (Kotlárová, 2007).  

       Co se týká historie spolků sdruţující osoby s tělesným postiţením, vznikl v Praze 

v roce 1913 Jedličkův ústav a škola (JÚŠ), který je příspěvkovou organizací, 

poskytující školské a sociální sluţby mladým lidem s tělesným postiţením po dobu 

jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. Důraz klade na vhodné 

vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Nezabývá se však 

sportem tělesně postiţených na úrovní závodní, pouze jako zájmovou činností 

(www.jus.cz).  

 

_______________________ 

11 FINA (Mezinárodní plavecká federace) byla zaloţena 19.7.1908, u příleţitosti IV. Letních 

olympijských her v Londýně, tehdy pod názvem " Fédération Internationale de Natation Amateur ". Pod 

tímto názvem fungovala federace aţ do roku 2000. Dnes Federation International de Natation 

(www.masters-zlin.cz). 

12 Zkratku ČSTV uţíval Československý svaz tělesné výchovy a sportu, ustavený 3.–4. března 

1957. Převzal funkce, které do té doby vykonával Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport (SÚTVS, 

zaloţen 14. července 1949) a Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS, zřízen 12. prosince 

1952). Organizačními sloţkami ČSTV byl Český ústřední výbor ČSTV, Slovenský ústřední výbor 

ČSTV, krajské výbory a okresní výbory. Nyní nese název Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) a je 

českým občanským sdruţením. Sdruţuje sportovní, tělovýchovné a turistické svazy s celostátní 

působností. Vznikl 11. března 1990 (cs.wikipedia.org). 

http://www.jus.cz/telesne-postizeni
http://www.jus.cz/lecebna-rehabilitace?p=1
http://www.jus.cz/
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_svaz_t%C4%9Blesn%C3%A9_v%C3%BDchovy_a_sportu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad_pro_t%C4%9Blesnou_v%C3%BDchovu_a_sport&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_v%C3%BDbor_pro_t%C4%9Blesnou_v%C3%BDchovu_a_sport&action=edit&redlink=1
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       Organizovaný sport pro tělesně postiţené je datován aţ ve 40. letech 20. století 

v Rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi. Konkrétně 1948 byly I. Kladrubské hry 

(údajně o týden dříve neţ hry ve Stoke Mandeville). V roce 1949 dochází k 

direktivnímu sloučení tří zdravotních vad i jejich sportovních aktivit do jednotné 

zájmové organizace pod společným názvem Ústřední jednota invalidů. S postupným 

uvolňováním tvrdých politických poměrů ve společnosti, docházelo i k pozitivním 

změnám ve sportovním hnutí invalidů. V 50. létech byla zaloţena Komise pro řízení 

tělovýchovy a sportu defektních sportovců. V r. 1961 vzniká Sekce defektních 

sportovců při Ústředním výboru československé tělesné výchovy (dále jen ÚV ČSTV), 

která nahradila Komisi pro řízení tělovýchovy a sportu defektních sportovců při ÚV 

ČSTV. 60. léta zahrnovala počátky oficiálních národních sportovních mistrovství, kam 

samozřejmě spadalo i plavání. 6.6.1970 dochází k osamostatnění sportovních aktivit 

tělesně a zdravotně postiţených občanů a vzniká Svaz tělesně a zrakově postiţených 

sportovců (STZPS) (www-sport-nevidomych.cz). V 70. létech byly zahájeny první 

oficiální reprezentační starty v zahraničí. V roce 1980 na VI. Letních paralympijských 

hrách v Arnhem v Holandsku vybojoval český amputář Roman Grónský stříbrnou 

medaili v plavání (wwwftvs.cuni.cz). V roce 1981 se svaz STZPS přejmenovává na 

Svaz invalidních sportovců. Pod nátlakem sekretariátu ÚV ČSTV dochází v roce 1988 

ke sloučení invalidního sportu do jednotné sportovní organizace pod názvem Svaz 

zdravotně postiţených sportovců (SZPS), (www-sport-nevidomych.cz). 

 

        Právním nástupcem Svazu invalidů se tedy stalo Sdruţení zdravotně postiţených 

sportovců v ČR, které sdruţovalo nově vzniklé organizace (Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých v ČR, Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, Sjednocená 

organizace nevidomých v ČR, Svaz tělesně postiţených v České republice). Počátky 

vzniku samostatného Svazu tělesně postiţených v České republice, o.s. sahají do roku 

1990, kdy se rozhodlo o zrušení Svazu invalidů tedy SZPS, organizace sdruţující 

zdravotně postiţené osoby bez ohledu na druh postiţení, a o vytvoření právního 

nástupce této společenské organizace. 2. aţ 4. dubna 1990 v Hodoníně u Kunštátu 

proběhla národní konference nově vznikajícího Svazu tělesně postiţených v České 

republice. Konference řešila otázku nových stanov Svazu, organizační otázky a věcnou 

náplň připravovaného I. sjezdu Svazu tělesně postiţených v České republice. Dne 8. 

května 1990 došlo k registraci stanov Svazu Ministerstvem vnitra ČR. Svaz tělesně 
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postiţených v České republice byl v tento den právně ustaven. Při svém vzniku si dala 

do vínku jako základní cíl a poslání hájit zájmy a specifické potřeby tělesně 

postiţených občanů bez ohledu na rozsah jejich postiţení (www.svaztp.cz). 

 

       V roce 1991 proběhla v Olomouci konference, na které Slovinský terapeut Rajko 

Vute z Lublaně přednášel o Halliwcikově metodě. Této konference se účastnila také 

česká doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.. Následně odjela do Slovinska a prošla 

mnoha kurzy Halliwickovy metody. Do České republiky se tedy Halliwcikova metoda 

dostala především díky iniciativě doc. Blahutkové (informace získány na základě 

telefonického hovoru s paní doc. Blahutkovou, ze dne 2.12.2011).    

 

       V roce 1990 byla zaloţena organizace Liga vozíčkářů, jejíţ hlavní myšlenkou je 

zařazování osob s postiţením do většinové společnosti. Aţ 22. prosince 1993 dochází 

k zaloţení Českého paralympijského výboru (www.ftvs.cuni.cz), a to v Novém Městě 

nad Metují. Od počátku dodnes si jednotlivé skupiny postiţení v ČR pořádají více méně 

vlastní soutěţe odděleně (na rozdíl od mezinárodního trendu multivadových soutěţí).  

 

       Liga vozíčkářů zahajuje v roce 1995 nový projekt tzv. Kontakt, kdy hlavním cílem 

je kontaktování osob po úraze či nemoci s důsledkem ztráty mobility. Rokem 1999 

došlo k osamostatnění projektu Kontakt, coţ mělo za následek vznik samostatného 

sdruţení KONTAKT bB, které je „občanským sdruţením pro studium, rehabilitaci a 

sport bez bariér― (dále jen KONTAKT bB), (www.ligavoz.cz).  

       Prapočátek vzniku této myšlenky, tedy plavat s tělesně postiţenými jedinci, se 

datuje kolem roku 1991, kdy Martin Kovář, tehdy jiţ po úraze a na vozíku, přesvědčil 

Jana Nevrklu, aby spolu začali chodit plavat do bazénu (oba se jiţ tehdy znali ze 

studijí). Pouze rok poté, 1992, Martin Kovář uspořádal první kurz plavání na Strahově 

v Praze a Jan Nevrkla společně s Milenou Vavřičkovou (Duškovou) ho vedli. 

Nejvýraznější podíl na zaloţení a úspěch původního projektu KONTAKT měl šéf pan 

Zdeněk Škaroupka. Měl snahu vylepšit rehabilitaci osob po úraze či nemoci. Oslovil 

Jana Nevrklu a poţádal ho o spolupráci. Právě Jan Nevrkla na počátku projektu objíţděl 

rehabilitační ústavy, kontaktoval muţe a ţeny po úraze a pořádal pro ně pobyty 

s plaveckou výukou. Pan Mgr. Jan Nevrkla je velmi významná osobnost ve sportu 
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tělesně postiţených, který se následně stal předsedou nového občanského sdruţení 

KONTAKT bB a je jím dodnes (Výroční zpráva 2010 KONTAKT bB).  

       První ročníky Mistrovství České republiky v plavání tělesně postiţených - 

EUROWAVES (www.eurowaves.cz/kontaktbb) byly uspořádány v Brně. V roce 1996 

plaveckou soutěţ organizačně zajišťoval SK Hobit Brno (Liga vozíčkářů). V roce 1999 

se poprvé organizátorem Mistrovství ČR v plavání tělesně postiţených, společně s SK 

Hobit Brno, stává v té době nově vzniklý KONTAKT bB, zaloţen panem Romanem 

Vojáčkem. V letech 2000 a 2001 Mistrovství České republiky organizačně spadá plně 

pod KONTAKT bB, které pravidelně zajišťuje jeho konání. V roce 2001 KONTAKT 

bB zakládá nová střediska v Karlových Varech, Českých Budějovicích a započíná 

spolupráci s plaveckými centry v Jánských Lázních a v Jindřichově Hradci. KONTAKT 

bB v roce 2002 otevírá další nové centrum, tentokrát v Ostravě. Ve stejném roce pořádá 

Mistrovství ČR společně s nově vzniklým sportovním klubem SK KONTAKT BRNO. 

Díky vzniku brněnského klubu je zajištěn celoroční program plavání tělesně 

postiţených osob v jihomoravském regionu. Mistrovství se zúčastnilo 80 závodníků, 

mezi nimi kromě českých i plavci z Maďarska, Německa a Slovenska a padlo na něm 

13 českých rekordů. Kromě Mistrovství ČR, byl tentýţ rok uspořádán také plavecký 

mítink Visegrad Cup, setkání plavců Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky, 

kterého se zúčastnili také plavci z Chorvatska a Slovinska. Zde český plavec Martin 

Kovář posunul světový rekord na 100 m volným způsobem v kategorii S3 (viz. Příloha 

č. 15 a č. 16).  

       Dr. Martin Kovář (cs.wikipedia.org) je významný český sportovec a paralympionik 

(jedna zlatá medaile a jedna bronzová z roku 2000 z XI. Letních paralympijských her v 

Sydney a tři zlaté medaile z roku 2004 z XII. Letních paralympijských her z Atén). 

Účastnil se četných Mistrovství světa, Evropy i Mistrovství České republiky, je 

spoluzakladatel KONTAKTU bB, podílel se významně, společně s Janem Nevrklou, na 

zaloţení metodické řady Plavání tělesně postiţených (více viz. 4.2). Dodnes je 

supervizorem projektu KONTAKT bB (Výroční zpráva 2010 KONTAKT bB). 

       V roce 2003 se pořádal první ročník EUROWAVES – Pohár pro všechny 

Evropany. EUROWAVES byl uspořádán jako náhrada za nekonající se mistrovství 

Evropy a zúčastnilo se ho 220 závodníků, z toho 176 zahraničních plavců z 28 zemí. 

Zde Martin Kovář posunul od prosince 2002 jiţ potřetí hranici světového rekordu na 

trati 50 m volný způsob na úroveň 0:46,71 v kategorii S3. Ještě v témţe roce, tedy 2003,  

http://www.eurowaves.cz/
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je zaloţeno středisko v Kladrubech. Jde o průlomový okamţik, jelikoţ se plavání stává 

součástí rehabilitačního procesu. Dalších ročníků Mistrovství ČR a EUROWAVES se 

kaţdým rokem účastní více zahraničních sportovců. V roce 2005 KONTAKT bB 

zahajuje plavecký program v Jihlavě pod hlavičkou SK Vodomílek 

(www.eurowaves.cz), (Výroční zpráva 2010 KONTAKT bB). 

       V roce 2007 se na EUROWAVES podařilo devíti českým reprezentantům splnit 

kvalifikační limity na XIII. Letní paralympijské hry v Pekingu, konané v roce 2008.  

Na EUROWAVES 2008 v Chomutově bylo překonáno dosavadní světové maximum 

našeho Martina Kováře, který jiţ s aktivní plaveckou kariérou skončil. EUROWAVES 

2009 byl doposud posledním ročníkem této soutěţe (www.eurowaves.cz).  

       V prosinci 2008 KONTAKT bB navázal spolupráci s pracovištěm v Děčíně při 

projektu Plavání pro handicapované děti pod vedením Mgr. Adély Machačové 

(škola.szsdecin.cz).  

       Program KONTAKTU bB se od roku 2009 nazývá KONTAKT – Plavecká 

akademie bez bariér (dále stále KONTAKT bB) (Výroční zpráva 2010 KONTAKT bB). 

Mezi nynější přední české sportovce patří paralympijská vítězka Běla Hlaváčková 

Třebínová (cs.wikipedia.cz), která si odvezla z XIII. Letních paralympijských her 

v Pekingu dvě zlaté medaile, jednu stříbrnou a jednu bronzovou. Mimo jiné je účastnicí 

mnoha ročníků světových, evropských i domácích soutěţí. Závodí v plavecké kategorii 

S5/SM5 a SB4. 

       V červnu roku 2011 se v Brně konalo, zatím poslední, XVI. Mistrovství České 

republiky v plavání tělesně postiţených. Kateřina Lišková, v IPC kategorii S5, zaplavala 

50 m znakem za 0:48:10, třetí nejlepší čas ve světových tabulkách. Tento výkon jí 

v Brně vynesl zlatou medaili (www.eurowaves.cz). 

       V roce 2008 proběhl v Brně pod záštitou Masarykovy Univerzity projekt „Bez 

vozíku nad vodou,― díky kterému se česká odborná veřejnost seznámila blíţe s 

Halliwickovou metodou plavání. Zásluhu na zorganizování tohoto projektu měly 

Vendula Štěpánková a Petra Zádilská (v té době studentky MU Brno a zároveň drţitelky 

certifikátu lektor Halliwickovy metody plavání). Projekt podpořili především doc. 

PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (v roce 2008 - odborný asistent, garant pro 

kombinované studium, katedra společenských věd ve sportu, FSpS MU) a Mgr. Viktor 

Pacholík (v roce 2008 - student doktorského programu, obor kinantropologie, FSpS 

MU). Jejichţ jména jsou v dnešní době pod Halliwickovou metodou v České republice 

významně podepsána (www.bezvozikunadvodou.tym.cz). 

http://www.eurowaves.cz/
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2.5 Plavecká klasifikace IPC 

 

       Plavec, který chce závodit na mezinárodních závodech IPC (International 

Paralympic Comitee), musí být oklasifikován podle funkčního klasifikačního systému 

FCS (Functoinal Classification System) pro pohybová postiţení. Klasifikační systém 

uţívá pro pohybová postiţení bodovou kalkulaci vyjádřenou v číslech, která ukazují 

rozmanitost v efektivnosti pohonu (propulse) plavců. Klasifikace zahrnuje medicínský 

test a funkční technický test ve vodě. K Plavecké klasifikaci IPC pak samozřejmě patří i 

pozorování plavců během závodů (www.cstps.cz).                                                    

       Klasifikace zahrnuje tato postiţení: míšní poranění, poliomyelitis (dětská obrna), 

DMO (dětská mozková obrna), traumatická poranění hlavy, amputace, dysmelie 

(chybění části končetin-y), a ostatní, kam patří roztroušená skleróza, arthrogryfóza, 

achondroplazie, ankylózy, cévní mozkové příhody, svalová dystrofie, Guillaine Barre 

syndrom, Friedrichs ataxie, Perthesova choroba, spina bifida, atd (www.cstps.cz).  

       Existují tři třídy, ve kterých plavci závodí. S, SB a SM třída. S třída zahrnuje tyto 

plavecké způsoby: volný styl, znak, motýlek. SB třída zahrnuje plavecký způsob prsa. 

Tento plavecký způsob má svou třídu z důvodů odlišného bodování horních a dolních 

končetin. Při tomto plaveckém způsobu je větší propulse z dolních končetin, a proto je 

bodové skóre pro dolní končetiny větší neţ v ostatních třídách. SM třída je pro 

polohový závod jednotlivců (bliţší rozdělení do  tříd viz. Příloha č.15 a č. 16). 

Maximální počet bodů, které můţe plavec mající tělo naprosto zdravé získat pro S třídu 

a SM třídu je 300 bodů. Maximální počet bodů, které můţe získat plavec pro SB třídu je 

290 bodů. Minimální handicap k tomu, aby plavec mohl závodit na mezinárodních 

soutěţích IPC, je ztráta 15 bodů ve všech třídách (www.cstps.cz).  
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3 Cíle, úkoly, výzkumné otázky a metody 

 

Cíle:    Cílem práce je zmapovat a charakterizovat „plavání osob s tělesným 

postiţením― v současné době v ČR a UK. Poskytnout informace o shodnosti či 

rozdílnosti práce s tělesně postiţenými v obou zemích, a to z hlediska obsahového, 

organizačního, bezpečnostního a personálního. Na základě těchto informací vyvodit 

závěry a navrhnout event. změny a doporučení pro optimalizaci a vylepšení stavu při 

plavání s osobami s tělesným postiţením. 

 

Pro dosaţení výše uvedených cílů je nutné splnit následující úkoly: 

1. Studium a zpracování odborné literatury. 

2. Výběr a zmapování organizací a spolků zabývajících se v současné době 

 plaváním tělesně postiţených jedinců v ČR a VB. 

3. Pozorování, sběr dat a následná analýza těchto dat.  

4. Zpracování výsledků výzkumu. 

 

Výzkumné otázky:   

1. Ptáme se, jak a v čem se náplň plavání s tělesně postiţenými z hlediska  

  kvalitativního, tedy obsahového, organizačního, bezpečnostního  

a personálního, v obou zemích shoduje a odlišuje. 

2. Ptáme se, v jakých prvcích je práce shodná a v jakých rozdílná.  

3. Ptáme se, v jaké zemi je větší mnoţství spolků a organizací zabývající se  

touto problematikou z hlediska kvantitativního.  

 

Metody: 

1. Metoda analýzy a následné syntézy – metoda analýzy pouţita k nashromáţdění  

  informací, materiálu, jejich roztřídění, hodnocení a následnému přednesení. 

Metoda syntézy poslouţila k sjednocení. Metoda vyuţita v kapitolách 2.1, 2.2,  

2.3, 2.4, 2.5, 4.1.2, 4.2.2, 5.1. 

 

2. Hospitační činnost a pozorování – pouţita k nashromáţdění informací,  

  načerpání nových zkušeností, zhodnocení situace a následnému přednesení.  

  Metoda dopomohla k datům v kapitolách 4.1.1 a 4.1.2. 
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3. Metoda srovnávací (komparativní) - sledovala a srovnávala dané subjekty. 

 Zjišťovala shodné, či rozdílné rysy. Metody srovnávací bylo pouţito  

v kapitolách 5.2.1 a 5.2.2. 

 

4. Metoda kvalitativní – z nashromáţděných informací byl díky této metodě  

  vytvořen ucelený závěr, a to zobecněním materiálů a návrhem na inovací 

  programů. Nevyuţili jsme statistiku. Tato metoda byla vyuţita v kapitolách  

 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 a v kapitole 6. 
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4 Analytická část 

 

       Analytická část se zabývá charakteristikou současného stavu plavání osob 

s tělesným postiţením ve Velké Británii a v České republice.  

       Situace v obou zemích je hodnocena po stránce kvalitativní, tedy jaké metodiky se 

vyuţívají k výuce plavání v dané zemi, které kluby a organizace se zabývají touto 

problematikou. Dále je zde výčet kritérií, která by měl splňovat bazén poskytující 

sluţby tělesně postiţeným plavcům a dále kritéria, neboli vlastnosti a zkušenosti, které 

by měl mít lektor plavání pracující s tělesně postiţenými. Kvantitativní hodnocení 

ukazuje pokrytí a mnoţství klubů v obou zemích.  

  

4.1 Charakteristika současného stavu plavání osob s tělesným 

postižením ve Velké Británii 

 

       Plaváním osob s tělesným postiţením v GB se z největší části zabývá především 

Asociace Halliwickovy metody, přičemţ tato metoda v GB vznikla, dále jsou to malé 

kluby nebo samostatně fungující asociace a organizace, které zajišťují přístup tělesně 

postiţeným do bazénu, ale nevyuţívají k výuce plavání ţádnou speciální metodiku.  

Osobní návštěva center, internetové zdroje a komunikace přes e-mail přispěly 

k zmapování situace v hodnocené zemi.  

 

4.1.1 Kvalitativní hodnocení 

 

       V rámci kvalitativního hodnocení stavu plavání osob s tělesným postiţením se 

kapitola zaměřuje na tři základní hlediska, a to na hledisko obsahové (kvalitativní), 

které vypovídá o metodách, které jsou pro nácvik plavání vyuţívány, dále hledisko 

bezpečnostní, zaměřující se na dostupnost sportovního zařízení pro jedince s tělesným 

postiţením a dále na znalosti instruktora/ lektora plavání, které by měl mít při 

spolupráci s tělesně postiţenými plavci. Třetím je hledisko personální/ organizační, 

tedy sloţení vedení plaveckého klubu. 
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A) Výuka plavání osob s tělesným postižením ve Velké Británii – obsahové 

(kvalitativní) hledisko 

 

Pro výuku plavání u osob s tělesným postiţením se ve Velké Británii vyuţívá tzv. 

Desetibodový program - Halliwickova metoda (vznik a vývoj Halliwickovy metody 

viz. 2.4.1 Počátky a historie plavání osob s tělesným postiţením ve Velké Británii). 

Halliwickova metoda je primárně určena pro plaveckou výuku osob s postiţením. Její 

vyuţití je však mnohem širší. Souhrnně lze říci, ţe ji lze vyučovat všude tam, kde se 

objeví problém s pobytem či pohybem ve vodě. Jde tedy např. o anxiózní pocity (stavy 

úzkosti) z vodního prostředí, pro prvotní seznámení s vodou a jejími specifiky, při 

plavání seniorů, v rehabilitačních zařízeních apod. Hlavním rysem výuky 

Halliwickovou metodou je princip „one to one― (jeden na jednoho, jeden instruktor/ 

lektor spolupracuje s jedním plavcem), především specifický rys „face to face― – tedy 

spolupráce „tváří v tvář.― 

 

Praktickým vodítkem pro instruktory je Desetibodový program (The Ten Point 

Programme). 

Desetibodový program je strukturovaný učební plán, pomocí kterého se kdokoliv, i 

jedinec bez plaveckých zkušeností, můţe naučit nezávislosti ve vodním prostředí: 

1. Psychická adaptace 

2. Uvolnění se a osamostatnění se 

3. Kontrola transverzální rotace (neboli vertikální rotace) 

4. Kontrola sagitální rotace 

5. Kontrola longitudinální rotace (neboli laterální rotace) 

6. Kontrola kombinované rotace 

7. Vztlak – důvěra v podporu vody 

8. Rovnováha v klidu 

9. Turbulentní plachtění 

10. Jednoduché postupování a základní plavecké pohyby 

(www.halliwick.org.uk/html/tenpoint.htm).(viz. Obr. č. 4 The Ten Point Programme-

Ilustrated), (www.halliwick.org.uk/downloads/10ppIllustrated.pdf) 

 

http://www.halliwick.org.uk/html/tenpoint.htm
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Bod 

1 

Psychická 

Adaptace 

 Být schopni vhodně 

reagovat na odlišné 

prostředí, situaci anebo 

úkol. 

Naučit se kontrole dýchání 

je důleţitou součástí této 

fáze. 

 

 

Bod 

2 

Uvolnění a 

osamostatnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu celého procesu 

učení vedeme plavce k 

nezbytné fyzické a 

mentální nezávislosti. 

 

Bod 

3 

Kontrola 

transverzální 

rotace 

(neboli 

vertikální 

rotace) 

 Schopnost kontroly 

jakékoliv rotace vykonané 

kolem frontálně-

transverzální osy. 

Bod 

4 

Kontrola 

sagitální rotace 

 Schopnost kontrolovat 

jakékoliv rotace kolem 

sagito-transverzální osy. 
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Bod 

5 

Kontrola 

longitudinální 

rotace (neboli 

laterální rotace) 

 Schopnost kontrolovat 

jakékoliv rotace kolem 

sagito-frontální 

(longitudinální) osy. 

 

Bod 

6 

Kontrola 

kombinované 

rotace 

 Schopnost kontrolovat 

kombinaci rotaci. 

Bod 

7 

Vztlak – důvěra 

v podporu vody 

 Důleţité je důvěřovat 

vodě, ţe tě podpoří. Někdy 

také nazýváno ‗‘mentální 

inverze,‘‘ kdy plavec díky 

důvěře v sebe a k vodnímu 

prostředí, dokáţe projevit 

nadšení z aktivity ve vodě. 

Bod 

8 

Rovnováha 

v klidu 

 Rovnováhy v klidu lze 

dosáhnout na základě 

mentální a fyzické 

kontroly. Od dosaţení 

rovnováhy se odvíjejí další 

aktivity ve vodě, lze je 

provádět jednodušeji. 

Bod 

9 

Turbulentní 

plachtění 

 Plavec, nadnášející se na 

vodní hladině, je v bazéně 

společně s instruktorem. 

Plavec a instruktor se 

nedotýkají. Plavec zkouší 

ve vodním prostředí různé 

pozice, pohyby hlavou, 

pohyby paţemi, kontroluje 

nalezené rotace a celkovou 

kontrolu nad pohybem. 

Instruktor plavce jistí a 

dodává mu pocit důvěry. 
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Bod 

10 

Jednoduché 

postupování a 

základní 

plavecké 

pohyby 

 Proces zlepšování se od 

jednoduchých základních 

pohybů aţ po plavecké 

záběry, kdy záběr můţe 

být individuální pro 

kaţdého plavce. 

Obr. č. 4 The Ten Point Programme 

 

Jiné výukové metodiky v plavání osob s tělesným postiţením nejsou v GB známy. 

 

B) Hledisko bezpečnostní - pohled organizátora plavání  

 

       Z pohledu organizátora, neboli lektora/ učitele plavání by měl plavecký bazén pro 

plavání s tělesně postiţenými splňovat určitá kritéria, která se opírají o zákon o 

bezbariérovosti sportovního zařízení a tím zajišťují bezpečnost prostředí. K výběru 

kritérií o bezpečném plaveckém prostředí pro plavce s tělesným postiţením byly 

vyuţity tyto prameny:  

       Swimming Pool Design, Halliwick Association of swimming Therapy, 2011a; 

Swimming Pool Safety, Halliwick Association of Swimming Therapy, 2011b; také z 

internetových zdrojů www.access-board.gov (Accessibility Guidelines for Recreation 

Facilities, Zákon o bezbariérovosti staveb rekreačních středisek v GB); dále pak 

z metody hospitační činnosti a pozorování, vyuţito bylo i metody analýzy a následné 

syntézy. 

 

Kritéria vhodného sportovního zařízení pro plavce s tělesným postižením:  

1) dostupnost zařízení (jak je dostupné v rámci dopravy – auto, městská hromadná 

    doprava,dostupnost/vzdálenost pěšky/na vozíku)  

2) bezbariérové parkoviště – vyhrazený prostor pro jedince/ řidiče s tělesným    

postiţením 

3)   bezbariérový přístup do prostor sportovního areálu/ bazénu (zda je vchod uzpůsoben 

    osobám s tělesným postiţením, výtah, přístupová rampa, atd.) 

4)   bezbariérové převlékací kabiny  

5)   bezbariérové sociální zařízení  

6)   bezbariérové sprchové prostory 

 

http://www.access-board.gov/
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7)   zajištění bezpečnosti protiskluzným povrchem podlah v prostorách plaveckého  

    sportovního zařízení  

8)   bezbariérový vstup/výstup do bazénu (schůdky s madlem, pozvolně klesající dno,  

    zdviţná rampa) 

9)   bezpečnostní vybavení bazénu (zda je kolem celého obvodu bazénu moţnost úchytu 

    výběţek nebo madlo, pro větší jistotu a bezpečnost tělesně postiţeného plavce) 

10) personální podpora (ve smyslu, zda má zařízení dostatek personálu pro případné  

    poskytnutí pomoci tělesně postiţenému plavci) 

11) otevírací čas vyhrazený pro tělesně postiţené plavce  

12) správná teplota vody (jak bylo výše zmíněno v kapitole 2.2.1) 

13) moţnost půjčení/vyuţití plaveckých pomůcek (plovací desky, destičky, neoprenové  

    nadlehčovací pomůcky, apod.)  

14) cenová dostupnost (zda plavecké sportovní centrum nabízí výhodné vstupné pro  

    postiţené plavce, popř. i pro jejich doprovod) 

15) vybavenost centra lékárničkou  

 

       Porovnání dvou sportovních center Queen Mother Spotrs Centre a Arches Leisure 

Centre a jejich ohodnocení lze nalézt v 5.2 a také v Tabulce č. 2 a v Tabulce č. 3. Dále 

je přiloţena fotografická dokumentace plaveckého centra Queen Mother Sports Centre, 

kterou je moţné nalézt v Obrázkových přílohách č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12.   

 

       Trenér plavání by měl neustále přehodnocovat, přizpůsobovat se a měnit tréninkové 

programy, aby nezaostával za vyvíjejícími se trendy, a neustále sledovat měnící a 

rozvíjející se potřeby plaveckého druţstva. Toto platí jak u plavání osob s tělesným 

postiţením, tak i u osob bez tělesného postiţení. Nová analýza a formování programu 

plavání u jedince s tělesným postiţením je pro kaţdého trenéra velkou výzvou. 

Technika plavání a provedení samotného záběru je u kaţdého jedince individuální dle 

jeho pohybových moţností a schopností. Trenér, ač postupuje podle konkrétní 

metodiky, stále potřebuje čas na zjištění plavcových moţností a to metodou „pokus – 

omyl,― aby zjistil, co je pro konkrétního plavce nejvýhodnější. Nesmí opomenout 

neustále podporovat vývoj plavce.  

       Jakýkoli přístup z trenérovy strany musí být orientován především na plavce. 

Potřeby plavce jsou na prvním místě. Trenér se zaměřuje na plavání jako takové, na 

schopnost plavce, na jeho individualitu. Kvalifikovaný lektor/ trenér by měl bez 
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problémů adaptovat program výuky jak pro jedince s tělesným postiţením, tak pro 

jedince bez postiţení.  

       V podstatě jsou základní principy pozice těla, pohyby dolních končetin, pohybu 

horních končetin, dýchání a časování při plavání stejné. Vše je jen otázka přizpůsobení 

jednotlivých základních principů schopnostem jednotlivce.  

       Z hlediska bezpečnostního je důleţité znát míru, charakter a moţná rizika postiţení, 

které mohou výuku ovlivnit. Potřebné informace zjistíme pozornou a kvalitní 

komunikací mezi plavcem a instruktorem, která přispěje k nalezení vhodné metody a 

programu pro individuální potřeby plavce. Pro nalezení nejúčinnější tréninkové metody 

a programu pro výuku osoby s tělesným postiţením je důleţité stanovit plavcovu 

schopnost pohybu ve vodě, jelikoţ pohybová schopnost ve vodě a na souši můţe být u 

takového jedince velice rozdílná.   

       Je velmi zásadní správně rozpoznat plavcovy moţnosti. Následně je důleţité 

plavcovi připravit vhodný pohybový program, tréninkovou zátěţ, vymezit dostatek času 

jak v přípravách mimo bazén (na suchu) tak ve vodě a věnovat pozornost celkové 

aklimatizaci na vodní prostředí. Vše by mělo být přizpůsobeno moţnostem a 

schopnostem plavce. Plavcovi schopnosti se nesmí ani přecenit, ale ani podcenit.  

       Dobrá výuka a trénink úzce souvisí s dobrou komunikací. Ve všech sportovních 

odvětvích je důleţité, aby trenér přizpůsobil svou schopnost a styl komunikace jedinci, 

se kterým pracuje. Sami plavci mají zájem se co nejsnáze a nejdříve adaptovat na nové 

podmínky a pomáhají s hledáním cesty nejlepší komunikace. Samozřejmě existují 

modifikace přizpůsobené různým skupinám postiţení, jako například zrakově postiţení 

plavci vyţadují precizní artikulaci a zřetelnou a jasnou řeč, ale i hmatové podněty, 

naopak sluchově postiţení plavci vyţadují přesné vizuální demonstrace a znaky 

přizpůsobené plavání sluchově postiţeným. (viz. Obrázková příloha č. 6).  Celkově tedy 

platí, ţe všeobecná komunikace, jako například jasné a jednoduché instrukce, zpětná 

vazba a společná komunikace musí fungovat ve všech sportovních odvětvích jako i v 

normálním ţivotě, především pak v tělesně postiţenách plavců - Disability Swimming 

(www.swimming.org/britishswimming).  

        

       Osobnost organizátora neboli lektora/ učitele plavání jedinců s tělesným postiţením 

by měla splňovat určitá profesní kritéria, tedy odborné znalosti a zkušenosti v dané 

problematice, která zajistí kvalitní a bezpečné vedení plavecké výuky pro tělesně 

postiţené. Při práci s osobou s tělesným postiţením je třeba dbát na spoustu okolních a 

http://www.swimming.org/
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vnitřních faktorů, které mohou ovlivnit vzájemnou spolupráci mezi plavcem a lektorem. 

Pro výběr těchto kritérií byla zvolena metoda hospitační činnosti a pozorování, a 

metoda analýzy a následné syntézy, dále pak tyto prameny: 

Swimming Pool Safety, Halliwick Association of Swimming Therapy, 2011;  The Ten 

Point programme (www.halliwick.org.uk), Disability Swimming 

(www.swimming.org/biritshswimming);  a Swimming Teaching (www.sta.co.uk). 

 

Osobnost lektora/ učitele plavání osob s tělesným postižením – kritéria: 

1) znalost fyzických pohybových moţností plavce (pomůţe např. testování při 

klasifikaci tělesně postiţených plavců, viz. 2.5), a znalost duševní kondice plavce 

2) stanovení cíle výuky (reálné, dosaţitelné plavcem fyzicky i psychicky) 

3) seznámit plavce s pozitivy a moţnými riziky plavání, vyzdvihnout zdravotní,     

fyzické, i psychické benefity plavání  

4) zajistit psychickou podporu (podpora v nezávislosti volného a bezpečného pohybu      

ve vodě)  

5) trenér/ lektor by měl navodit pozitivní atmosféru a být v duševní pohodě při výuce,    

které přispějí k podpoře vztahu učitel - ţák  

6)   škola hrou (základem je začít výuku tak, aby byla zábavnou a motivující) 

7)   celková motivace (je potřebná u obou zainteresovaných stran, učitel i ţák by měli    

 mít pocit uspokojení během plaveckého výcviku, po něm a zároveň být oba     

 dostatečně motivováni na další lekci)  

8)   nejdůleţitějším faktorem je dosaţení vzájemné důvěry (platí v obou směrech tedy    

      učitel – ţák, ţák – učitel, kdy především ţák/ plavec musí důvěřovat plně osobě, se   

      kterou vstupuje do bazénu)  

9)  dosaţení adaptace (správně motivovaná tělesně postiţená osoba bude chtít vynaloţit     

     stejné úsilí pro dosaţení cíle výuky jako osoba bez postiţení, tudíţ trenér by měl     

     volit adaptační cviky dle moţností a specifik tělesně postiţeného plavce)  

10)dbát na správné dýchací techniky, lektor by si měl být jistý, ţe jakékoliv dechové   

     nebo jiné zdravotní problémy neohrozí plavce v bazéně při plaveckém výcviku   

     (astma, epilepsie, apod.) 

11)zajistit rovnováhu plavce (uţití plaveckých pomůcek)  

12)zajistit dozor plavci, a tím jeho bezpečí (např. dbáme na ochrnuté části těla, aby  

     nedošlo nevědomě k jejich zaklínění, nebo poranění) 

 

http://www.halliwick.org.uk/
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13)dbát na dostatek místa v bazéně i osobního prostoru pro kaţdého plavce (ať uţ při  

   práci s jednotlivcem nebo ve skupině)  

 

C) Personální/ organizační složení plaveckého klubu pro výuku Halliwickovy 

metody – personální (organizační) hledisko 

 

       Personální/ organizační sloţení plaveckého klubu zajišťuje jeho chod a fungování.  

Asociace Halliwickovy metody je registrovaná u Charitativního výboru GB 

(www.halliwick.org.uk/wp-content/) od roku 1952.  

       Předsednictvo Asociace Halliwickovy metody – oficiálně zvoleno na ročním 

setkání 31.12. v roce 2010:  

• Hlavní zastupitelství asociace – odpovídá za fungování asociace – Prezident asociace     

  Halliwickovy metody – Dr. Joan Martin, Více prezident – Norman Hewerdine, Více    

  prezident – Tony Jandrell, Více prezident – Ann Gresswell 

• Lékařský supervizor – Dr Joan Martin 

• Mezinárodní představenstvo Halliwickovy asociace – Ann Gresswell, Pamela Wood 

• Národní představenstvo - koordinační výbor Halliwickovy metody – Dr Joan Martin,   

   Ann Gresswell 

• Vedoucí klubů + DLO – Patrick Hastings, Dr Joan Martin, Gill Wilkinson, Eric   

  Dilley, William Wyatt-Halliwick ASTRA 1, Dave Patmore-Halliwick ASTRA 2,    

  Beryl Kelsey-Halliwick ASTRA 5, Pamela Galloway-Halliwick ASTRA 10, Keith  

  Beer-Halliwick ASTRA 15 

 

       Pro provozování a plynulý chod klubu, a taktéţ pro výuku Halliwickovy metody, je 

nutné nezbytné personální zastoupení. Veškeré pozice a role v plaveckých klubech 

(vyuţívajících Halliwickovu metodu) jsou zastoupeny dobrovolně a bez vazby na 

finanční ohodnocení.  

       Na základě metody hospitační činnosti a pozorování, a metody analýzy a následné 

syntézy jsem dospěla k závěru, ţe kaţdý plavecký klub, zabývající se výukou 

Halliwickovy metody, je sloţen z následujících členů:  

• Prezident/Předseda klubu 

• Tajemník klubu 

• Sociální pracovník 

• Správce webových stránek a administrativy 
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• Plavecký zástupce 

• Učitel/ lektor Halliwickovy metody 

• Fyzioterapeut  

• Skupina pomocníků 

• Pokladník 

 

       V klubu je několik učitelů/ lektorů, kteří úspěšně absolvovali Halliwickovu metodu 

a kteří organizují, připravují jednotlivé tréninky a plány na další setkání.  

       Další nemálo důleţitou roli zastávají pomocníci, kteří zaujímají různé role od 

zajištění dopravy plavců s postiţením, přes personální pomoc v šatnách, sprchách, 

přípravu občerstvení, aţ po samotné plavání.  

 

       Nejdůleţitější role učitele/ lektora i pomocníka je pravidelná docházka a pozitivní 

přístup k práci. Pro psychiku kaţdého plavce je důleţité znát a především důvěřovat 

svému partnerovi (tedy lektorovi nebo pomocníkovi) v bazéně. I lektoři a pomocníci si 

mezi sebou pomáhají. Ti zkušenější a školení pomáhají novým členům týmu. Tak je 

zajištěna rovnováha týmu a snáze dojde k navození pozitivní atmosféry, a tím k ještě 

snadnějšímu dosaţení nezbytné důvěry ve vztahu učitel - ţák.  

       Jelikoţ jsou veškeré pozice v klubu zastoupeny dobrovolně a bez vazby na finanční 

ohodnocení, stává se, ţe jeden člen zastává více pozic najednou, a nebo člen týmu 

chybí. I v takovém případě klub funguje dál, a to díky vzájemné podpoře a spolupráci 

plavců a organizátorů (www.halliwick.co.uk). 

        V některých klubech mají plavci vstup zdarma, v jiných platí vstupné. Vše záleţí 

na podpoře městského okrsku, nebo města samotného (více viz. 4.1.2). 

Pro ukázku personálního sloţení jsem si vybrala londýnský Pimlico Puffins Swimming 

Club (tedy Plavecký klub Pimlico Puffins), ve kterém jsem se aktivně podílela, jako 

dobrovolný pomocník, na výuce a tréninku v plavání osob s tělesným postiţením. 

Personální sloţení u jednotlivých klubů není ve všech případech zastoupeno na všech 

pozicích (jak je jiţ dříve zmíněno). Pimlico Puffins Swimming Club má ideální 

personální zastoupení (viz. Příloha č. 17), (www.pimlicopuffins.org.uk). 

       Co se týká fungování klubů v GB, měla by mít většina městských částí a samotných 

měst tzv. Disability Liaison Officer (DLO), tedy Zástupce jedinců s postiţením pro 

komunikaci s veřejností. Takový zástupce je jakousi spojkou pro kontakt s veřejností, 

ale i pro kontakt mezi jednotlivými kluby. Má na starost veškeré potřebné informace.   

http://www.halliwick.co.uk/
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V GB je mnoho plavců s postiţením, kteří se úspěšně zapojili do plaveckého programu 

pro lidi s postiţením, ale i mnoho takových, kteří sami dál pomáhají jedincům 

s postiţením. Nebo  sami podporují šíření Halliwickovy metody, která pomohla i 

osobám s velmi těţkým postiţením navrátit se zpět do společnosti a nalézt nový smysl 

ţivota (www.swimming.org).  

 

Legislativa umoţňující existenci Asociace Halliwickovy metody: 

Sdruţení se musí řídit Disability Discrimination Act (Zákonem o diskriminaci zdravotně 

postiţených) z roku 1995. Tento zákon musí být pouţit v praxi a platí pro kaţdý 

existující nebo nově vzniklý sportovní klub v UK (www.rushmoor.gov.uk). Stejný 

zákon platí i pro ostatní kluby, asociace a organizace sdruţující plavce s tělesným 

postiţením. Z dostupných informací není známa přímá legislativa, která by určovala 

podmínky zaloţení klubu, nebo jej zakazovala.  

 

4.1.2 Kvantitativní hodnocení 

 

       V této kapitole je hodnocena kvantitativní stránka problematiky plavání osob 

s tělesným postiţením, tedy souhrn klubů a organizací, které se podařilo vyhledat na 

území Velké Británie. Informace v této kapitole byly nashromáţděny z internetových 

zdrojů a především díky e-mailovému spojení s panem Patrickem Hastingsem, který je 

členem předsednictva Asociace Halliwickovy metody v GB a zároveň DLO (Disability 

Liaison Officer, tedy Zástupce jedinců s postiţením pro komunikaci s veřejností) pro 

ASTRY 3, 6, 7, 8, 9, 11, 11A, 13, 17 a 18. 

 

 Organizace využívající Halliwickovu metodu 

       Jiţ v dřívějších kapitolách je zmíněna Halliwickova metoda, která je přístupem k 

učení plavání všech osob, především u jedinců s tělesným nebo mentálním postiţením. 

Má jim umoţnit účastnit se vodních aktivit, pohybovat se nezávisle ve vodě a plavat 

(www.halliwick.org).   

 

Halliwick Association of Swimming Therapy GB - AST 

       V GB se nyní pod hlavičkou IHA sdruţují kluby a organizace vyuţívající 

Halliwickův koncept k výuce plavání osob s tělesným postiţením. IHA sdruţuje a 

http://www.halliwick.org/
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zastřešuje asociaci AST (Halliwick Association of Swimming Therapy), která je 

v současné době součástí ASA (blíţe k IHA, AST a ASA viz. 2.4.1). 

 

       Asociace AST sdruţuje tzv. ASTRY (vznik a vývoj ASTER viz. 2.4.1), které se 

zabývají plaváním tělesně postiţených v jednotlivých regionech a které vyuţívají 

k výuce Halliwickovu metodu.V GB je celkově 16 regionálních ASTER, kdy kaţdá 

z nich má pod sebou ve svém regionu menší kluby a organizace. Kaţdá z ASTER 

organizuje regionální klání pro své kluby, ale i utkání mezi kluby z ostatních ASTER. 

Jak je jiţ dříve zmíněno, všechny ASTRY zastřešuje organizace AST, která organizuje 

národní šampionát všech regionálních ASTER. AST spadá organizačně pod ASA, která 

je výkonným orgánem sdruţujícím všechny odvětví plavání v celé Velké Británii. 

       Pokud si chce někdo zaloţit plavecký klub pro tělesně postiţené ve Velké Británii, 

je třeba oslovit jakýkoliv plavecký bazén, či sportovní centrum a poţádat o spolupráci. 

Existence většiny klubů je zajištěna sponzorováním právě samotnými sportovními 

centry, nebo městskou částí, nebo městem (kdy sponzorství zahrnuje např. pokrytí 

pronájmu bazénu, vstupné, atd.). Ke sponzorství se mohou připojit i externí společnosti 

nebo jedinci. 

 

Zde je seznam zmapovaných regionálních ASTER a kontaktů na jednotlivé divize a 

regiony: 

U kaţdé ASTRY bylo zkoumáno: 

- 1. Kolik klubů je zaregistrováno v ASTRA + lokace? 

- 2. Kolik máte registrovaných plavců? 

- 3. Jsou plavci sponzorováni nebo si plavání hradí sami?  

- 4. Kolik bazénů využíváte pro plavání osob s tělesným postižením?  

 

       Pro všechny ASTRY platí: AST je registrována jako charitativní organizace, která 

nedostává ţádnou přímou státní podporu. Jednotlivé kluby v jednotlivých ASTRACH 

mohou získat sponzorství od lokálních firem, či jednotlivců, dostávat výhody a úlevy od 

lokálních městských částí nebo samotných měst. Všichni zaměstnanci i dobrovolníci 

dělají svou práci a pomoc zdarma bez jakéhokoliv finančního ohodnocení. Většina 

klubů má roční členské příspěvky, které vybírá od samotných plavců. Některé kluby 

mají zavedeny poplatky za jednotlivé lekce. Některé jsou sponzorovány plně. Otázka 

„3. Jsou plavci sponzorováni nebo si plavání hradí sami?― nebude dále zodpovídána, 
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jelikoţ se bliţší informace o cenách vstupů u jednotlivých plaveckých bazénů 

nepodařilo v takové výši získat. I přesto je otázka zodpovězena alespoň ve všeobecném 

měřítku.  

 

Halliwick ASTRA 1 Greater London, North of the Thames 

William Wyatt - DLO 

E-mail: william.wyatt@talk21.com  

Registrováno 12 klubů. Podrobnější informace viz. Příloha č. 1. 

 

Halliwick ASTRA 2 Greater London, South of the Thames with Kent, Surrey and 

Sussex 

Dave Patmore - DLO 

E-mail: david.patmore@virgin.net  

Registrováno 7 klubů. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 

 

Halliwick ASTRA 3 Cambridgeshire, Essex, Norfolk and Suffolk 

Patrick Hastings - DLO 

E-mail: patrick.hastings@btinternet.com 

Registrovány 2 kluby. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 

 

Halliwick ASTRA 4 Derbyshire, Leicestershire. Lincolnshire, Northamptonshire and 

Nottinghamshire 

Beryl Kelsey - DLO 

E-mail: kelsey59@kelsey59.karoo.co.uk  

Registrováno 6 klubů. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 

 

Halliwick ASTRA 5 Yorkshire 

Beryl Kelsey - DLO 

E-mail: kelsey59@kelsey59.karoo.co.uk  

Registrováno 11 klubů. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 
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Halliwick ASTRA 6 Cleveland, Cumbria, Durham, Northumberland and Tyne & Wear 

Wayne Rawlinson - DLO  

E-mail: wayne@onetel.net  

Registrovány 4 kluby. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 

 

Halliwick ASTRA 7 Lancashire 

Patrick Hastings - DLO 

E-mail: patrick.hastings@btinternet.com 

Registrován 1 klub. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 

 

Halliwick ASTRA 8 Cheshire, Shropshire and Staffordshire 

Patrick Hastings - DLO 

E-mail: patrick.hastings@btinternet.com  

Registrováno 5 klubů. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 

 

Halliwick ASTRA 9 Gloucestershire, Herefordshire, Warwickshire, and Worcestershire 

Patrick Hastings - DLO 

E-mail: patrick.hastings@btinternet.com 

Registrovány 3 kluby. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 

 

Halliwick ASTRA 10 Cornwall, Devon, Dorset, Somerset and Wiltshire 

Pamela Galloway - DLO 

E-mail: pgalloway1@gmail.com  

Registrovány 4 kluby. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 

 

Halliwick ASTRA 11 Bedfordshire and Hertfordshire 

Patrick Hastings - DLO 

E-mail: patrick.hastings@btinternet.com 

Registrovány 3 kluby. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 
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Halliwick ASTRA 11A Berkshire, Buckinghamshire, Hampshire, Isle of Wight, 

Oxfordshire 

Patrick Hastings - DLO 

E-mail: patrick.hastings@btinternet.com 

Registrováno 7 klubů. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 

 

Halliwick ASTRA 13 Scotland 

Patrick Hastings - DLO 

E-mail: patrick.hastings@btinternet.com 

Registrován 1 klub. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 

 

Halliwick ASTRA 14 Eire 

Není znám ţádný klub. 

 

Halliwick ASTRA 15 Wales 

Elsie Little - DLO 

E-mail: elsie@abercrave18.fsnet.co.uk  

Registrováno 13 klubů. Podrobnější informace viz. Tabulka č. 1 

 

Halliwick ASTRA 17 Isle of Man 

Není znám ţádný klub. 

 

Halliwick ASTRA 18 Northern Ireland 

Není znám ţádný klub. 

 

 Organizace nevyužívající Halliwickovu metodu  

       Vedle ASTER existují v GB i jiné organizace zabývající se plaváním tělesně 

postiţených osob, ale k výuce plavání nevyuţívají Halliwickovu metodu a ani jinou, 

z přístupných zdrojů známou, metodu. Jedná se o lokální a městské organizace, které 

k výuce plavání osob s tělesným postiţením vyuţívají základní techniky plavání 

modifikované na konkrétního jedince a jeho tělesné postiţení. Vychází tedy z technik 

pro plavání zdravých jedinců. Tyto organizace jsou amatérské a jejich činnost je 

dobrovolná. Vznikají na základě vysoké poptávky jedinců s různým druhem postiţení a 

to při sportovních centrech, plaveckých bazénech nebo jiných specializovaných 
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centrech. Tyto kluby a organizace pořádají různé závody pro plavce s postiţením, kdy 

ale mohou závodit i s plavci bez postiţení – Disabled Swimming Clubs 

(www.ableize.com), a fungují na základě stejné legislativy jako Halliwickova plavecká 

asociace.  

 

NASCH (National Association of Swimming Clubs for the Handicapped), The 

Willows, Mayles Lane, Wickham, Hants 

V praxi asociace NASCH funguje jako hlavní orgán zastřešující malé lokální organizace 

pod jednou hlavičkou (o vzniku NASCH viz. 2.4.1), (www.nasch.org.uk). Přestoţe 

NASCH nevyţaduje a neklade důraz na jednotlivé formy výuky, přesto napomáhá, 

navrhuje a řídí některé programy pro lektory a asistuje při zdokonalování a rozšiřování 

klubů.   

       Příkladem malého klubu, spadající pod NASCH, je Seals Swimming Club v 

Essexu, kde se sdruţují plavci, kteří si klub sami zaloţili, organizují si vlastní plavecké 

závody, zdokonalují si samostatně techniku plavání a záměrem existence klubu je i 

sociální integrace. Pro tyto závody mají vlastní hodnocení, které nespadá do hodnocení 

ASA, a proto se nemohou účastnit šampionátů světové organizace IHA 

(www.sealsswimclub.co.uk). 

       Pravidla asociace NASCH jsou stručná a jednoduchá a hlavním záměrem je stejně 

jako u IHA rozpoznat velké hodnoty plavání pro fyzický a psychologický rozvoj a 

prospěch jedince s postiţením, také povzbudit, zvýšit sebejistotu a zdokonalit celkový 

plavecký rozvoj (www.nasch.org.uk).  

 

WASA - Wandsworth Amateur Swimming Association, Ernest Bevin College 

Beechcroft Road, London 

William Collins – předseda asociace 

Email: wblc11@hotmail.com 

Dalším příkladem menší amatérské asociace je WASA (Wandsworth Amateur 

Swimming Association – Amatérská plavecká asociace Wandsworth), která zastřešuje 

plavecké kluby pro osoby s tělesným postiţením pouze v městské části Londýn - 

Wandsworth. WASA není přidruţena k ţádné jiné asociaci a závody organizuje pouze 

pro městský obvod Londýn – Wandsworth 

(wandsworth.childrensservicedirectory.org.uk). 

http://www.ableize.com/
http://www.nasch.org.uk/
mailto:wblc11@hotmail.com
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Asociaci WASA byly poloţeny k zodpovězení následující otázky, na které emailovou 

cestou odpověděl předseda asociace pan William Collins: 

- 1. Kolik klubů je v této organizaci zaregistrováno? 

Jedná se o pět klubů - Leander SC, Wandworth SC, Battersea JC, Spencer and South 

London SC. 

- 2. Kolik máte registrovaných plavců? 

    23 plavců   

- 3. Jsou plavci sponzorováni nebo si plavání hradí sami?  

Majorita financování minulého roku byla zajištěna soukromou společností Aiming 

High. Členský poplatek činí cca 1000 Kč na rok.  

- 4. Kolik bazénů využíváte pro plavání osob s tělesným postižením?  

    Bazén Ernest Bevin, Beechcroft Road, Tooting, London, SW17 7DF 

 

       Podobných malých asociací a klubů můţe být ve Velké Británii nespočetně mnoho. 

A přesné zmapování pouze v GB by bylo předmětem další diplomové práce. Záměrně 

byly vybrány pouze výše zmíněné jako příklad. Výběr dalších klubů a asociací můţe být 

nalezen na internetových stránkách Disabled Swimming Clubs (www.ableize.com).  

 

 Národní organizace využívající Hallivickovu metodu v krajinách mimo VB 

       Mezinárodní Halliwickova organizace (The International Halliwick Association - 

IHA) podporuje a zakládá národní organizace a centra také po celém světě. Pro zaloţení 

nové národní plavecké organizace pro výuku Halliwickovy metody je nutné vyplnit 

aplikační formy na halliwickových internetových stránkách (www.halliwick.org). Stejné 

formuláře je třeba vyplnit, pokud se nový klub/ organizace chce připojit k IHA a pod 

její hlavičkou organizovat kurzy a výuku Halliwickovy metody.  

 

       IHA také finančně podporuje kluby a organizace, které zastřešuje, ale její zdroje 

jsou limitované. IHA tedy nemůţe zaručit plně finanční podporu všem stávajícím, nebo 

nově vznikajícím klubům. Proto je důleţité, aby se kluby o své sponzorství a finanční 

příspěvky staraly především ony samy. IHA můţe částečně financovat chod klubu.  

IHA pravidelně organizuje kurzy a školení Halliwickovy metody (www.halliwick.org).  
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4.2 Charakteristika současného stavu plavání osob s tělesným 

postižením v České republice 

 

       V České republice se plaváním tělesně postiţených osob zabývá občanské sdruţení 

KONTAKT bB, Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., dále pak Fakulta 

tělesné výchovy a sportu v Praze, Fakulta sportovních studií v Brně a Centrum 

celoţivotního vzdělávání v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci v oboru 

Aplikovaná tělesná výchova. 

 

4.2.1 Kvalitativní hodnocení 

 

       V rámci kvalitativního hodnocení stavu plavání osob s tělesným postiţením v ČR 

se práce v této kapitole, stejně jako ve 4.1.1, zaměřuje na tři základní hlediska, a to na 

hledisko obsahové (kvalitativní), které vypovídá o metodách, které jsou pro nácvik 

plavání vyuţívány, dále hledisko bezpečnostní, zaměřující se na dostupnost 

sportovního zařízení pro jedince s tělesným postiţením a dále na znalosti instruktora/ 

lektora plavání, které by měl mít při spolupráci s tělesně postiţenými plavci. Třetím je 

hledisko personální/ organizační, tedy sloţení vedení plaveckého klubu. 

 

A) Výuka plavání osob s tělesným postižením v České republice – obsahové 

(kvalitativní) hledisko 

 

       V České republice se v plavání tělesně postiţených nejčastěji vyuţívají dvě 

metodiky, a to matodická řada Plavání tělesně postiţených, propagovaná Občanským 

sdruţením KONTAKT bB a Desetibodový program – Halliwickova metodika, která 

originálně pochází z Velké Británie, ale i v České republice našla své uplatnění. 

Plaváním tělesně postiţených osob se také zabývá Svaz tělesně postiţených v České 

republice, o.s., který nevyuţívá speciální metodiku k výuce plavání, zajišťuje pro 

tělesně postiţené plavce přístup do bazénů,a patří k jednomu z největších svazů v ČR 

spolupracujícím s tělesně postiţenými lidmi. Informace v této kapitole byly vyhledány 

na internetových serverech a za pomoci telefonních hovorů. 
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       V České republice existuje metodická řada Plavání tělesně postižených, která byla 

vytvořena na základě spolupráce Dr. Martina Kováře a Mgr. Jana Nevrkly 

z Občanského sdruţení KONTAKT bB. Metodika se zaměřuje prvotně na plavání 

s tělesně postiţenými. Vychází z principu, ţe plavání není pouze samoúčelnou sportovní 

činností, ale dotýká se i roviny psychosociální, zdravotní i rekreační. Má velký význam 

v procesu resocializace. V odborném časopise Aplikované pohybové aktivity (APA) je 

moţno nalézt odkazy na metodickou řadu Plavání tělesně postiţených 

(www.apa.upol.cz).  

 

Výuku lze podle APA rozdělit na dvě etapy:  

1) Etapa přípravná  

• seznámení se s vodním prostředím 

• klíčovým momentem u plavce je získat pozitivní vztah a překonat strach k vodnímu   

  prostředí – zde je velmi důleţitá role trenéra/ asistenta, aby dal plavcovi pocit důvěry,    

  správně ho motivoval a pomohl mu odbourat psychické bariéry z počátečního strachu 

• dalším nejdůleţitějším faktorem, který nacvičujeme je vstup do vody, nejprve  

  s asistencí (někdy i více asistentů), později i samostatně (pokud to TP plavci umoţní),   

  poté výstup z vody 

• navázání dobrého vztahu s plavcem, plavání „one to one― (tedy a asistencí, jeden  

  lektor/ instruktor spolupracuje s jedním plavcem)  

• odhadnout moţnosti plavce ve vodním prostředí a dle toho volit náplň výuky, zařadit  

  např. hry u dětí (ve dvojici plavec – asistent, nebo i skupinové) 

• během přípravné etapy lze nacvičovat nové prvky ve vodě, opakovat jiţ naučené,  

  zařazovat uvolňovací cviky, cvičit jak aktivně, tak pasivně 

• během celé etapy být v neustálém kontaktu s plavcem, kontakt fyzický - pokud to  

  situace vyţaduje, kontakt psychický – neustále, a dbát na reakce plavce (zda není   

  unaven, zda mu není zima, apod.) a dle stavu jedince upravit cvičení/ plavání 

• vrcholem přípravné etapy je plavcovo samostatné zaujetí splývavé polohy bez  

  nadlehčovacích pomůcek (nadlehčovací pomůcky mohou být v procesu učení pouţity),    

  které usnadní nácvik plaveckých prvků v etapě základní.  
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2) Etapa základní  

• zaujetí znakové polohy – s dopomocí nebo samostatně, velký důraz klademe na    

  polohu hlavy, která nesmí být ani v předklonu, ani v záklonu, ze správně zaujaté   

  znakové polohy dále nacvičujeme jednotlivé pohyby končetin, opět s dopomocí, nebo  

  samostatně 

• nácvik dýchání – probíhá z vertikální polohy do horizontální, nejprve s dopomocí,  

  poté samostatně, důleţitý je výdech do vody nosem i ústy zároveň, opět můţeme   

  pouţít různé pomůcky, vyuţít her, důleţité je dát plavcovi dostatek času na adaptaci a  

  především ho neustále duševně podporovat 

• dalším krokem v etapě základní je nácvik obratů – ze zad na břicho a zpět, a později  

   následné spojení obratů s nácvikem kontroly dechu je povaţována za absolutně   

   nejdůleţitější věc pro samostatné plavání, vychází z polohy na znak, plavec trenérovi   

   musí plně důvěřovat 

• cvičení pro senzorickou adaptaci – slouţí k uvědomění si nové polohy těţiště, jde o  

   balanční cviky, tzv.― protipohyby―, nacvičujeme ve splývavé poloze na znak, nebo na  

   břiše 

• znakový záběr – v této fázi učíme plavce ve znakové poloze znakový záběr paţí,  

  střídavě, nebo soupaţ, dle moţností jedince, nejprve s dopomocí, poté samostatně  

  (www.apa.upol.cz).  

 

       Během výuky plavání se prvky jednotlivých etap propojují. Je také důleţité 

uvědomit si, ţe přivykání na vodu probíhá nejen na úrovni fyzické, ale také na úrovni 

psychické. Pocit bezpečí ve vodě je pro plavce to nejdůleţitější. I přesto, jakmile se 

vytvoří vztah důvěry mezi plavcem a instruktorem, musíme se vyvarovat nebezpečí, ţe 

tento vztah se můţe vyvinout ve vztah „jisté závislosti―. Jeden ze způsobů, jak tomuto 

problému čelit, je stálá změna instruktora (www.apa.upol.cz).  

 

       Podle Výroční zprávy 2010, KONTAKT bB, je metodická řada Plavání tělesně 

postiţených nazvána Aqua (E)Motion Therapy neboli KONEV – metodická řada 

Plavání tělesně postižených. (dále jen KONEV) 

Cíle a poslání KONTAKT bB s metodikou KONEV:   

• odstranění bariér mezi zdravotně postiţenou a nepostiţenou populací  

• motivace účastníků programu k aktivnímu ţivotnímu stylu 
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• dosaţení vysokého stupně celkové soběstačnosti, včetně zapojení se do společenského   

   ţivota  

• realizace programu pro všechny věkové kategorie a pro všechny typy zdravotního   

   postiţení, především zaměření na děti a mládeţ s tělesným postiţením 

•  realizace hlavní činnosti ve třech oblastech: I. CIT – Celoroční intenzivní terapie, II.  

   TIP – Týdenní intenzivní pobyty, III. ZIP – Zkoušky individuální připravenosti 

• umoţnění výuky zájemcům s rozdílnými očekáváními a potřebami, KONEV nabízí I.   

   kompenzačně – rehabilitační výuku, II. kondičně – rehabilitační výuku a III.   

   sportovně – rehabilitační výuku 

• rozvoj celkové plavecké osobnosti jedince, aby se úspěchy z vodního prostředí   

   promítly do všech rovin běţného ţivota plavce (fyzická, duševní, společenská rovina,    

   apod.) 

• vzdělávání a školení pracovníků a dobrovolníků zainteresovaných v plavání osob  

   s tělesným postiţením (Výroční zpráva 2010 KONTAKT bB). 

 

       Další pouţívanou metodikou v plavání osob s tělesným postiţením je 

Desetibodový program - Halliwickova metoda plavání. V České republice se o šíření 

Halliwickovy metody zaslouţili především paní doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. 

a pan Mgr. Viktor Pacholík z Fakulty sportovních studií při Masarykově Univerzitě 

v Brně. Oba se podílejí jak na šíření a uţívání Halliwickovy metody v ČR, tak 

organizují vzdělávací kurzy pro odbornou i neodbornou veřejnost.  

       Náplň a výuka Desetibodového programu Halliwickovy metodiky je v České 

republice stejná jako ve Velké Británii (blíţe viz. 4.1.1), (www.halliwick.wz.cz).  

 

       Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. je organizací s celostátní 

působností všestranně podporující potřeby a zájmy tělesně postiţených občanů. Svaz 

tělesně postiţených v České republice, o.s. (dále jen STP ČR) poskytuje sluţby sociální 

a zdravotní a napomáhá ke zkvalitnění ţivota osobám se zdravotním postiţením (i 

dočasným) a seniorům ţijícím či působícím v České republice, bez rozdílu druhu a 

rozsahu postiţení, bez věkového omezení a bez ohledu na členství klientů v STP v ČR, 

o.s. Je zřizovatelem organizačních jednotek, které plní poslání a cíle organizace na 

místní úrovni. Tyto organizační jednotky sdruţují jednotlivé členy, fyzické a právnické 

osoby. K 31.12.2010 měl STP ČR 456 organizačních jednotek na místní, okresní 

(městské, obvodní) a krajské úrovni a celkový počet členů činil více neţ 45 000. 
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STP ČR organizuje rehabilitaci a sport – plavání a cvičení pro tělesně postiţené občany. 

Tento projet je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Cvičení a plavání pod 

odborným vedením je organizováno regionálními organizacemi STP v ČR (viz. 4.2.2). 

Nezajišťuje výuku plavání pro osoby s tělesným postiţením, nevyuţívá konkrétní 

metodiku (www.svaztp.cz). 

 

B) Hledisko bezpečnostní - pohled organizátora plavání  

 

       Z pohledu organizátora, neboli lektora/ učitele plavání by měl plavecký bazén pro 

plavání s tělesně postiţenými splňovat určitá kritéria, která se opírají o zákon o 

bezbariérovosti sportovního zařízení a tím zajišťují bezpečnost prostředí. K výběru 

kritérií o bezpečném plaveckém prostředí pro plavce s tělesným postiţením byly 

vyuţity tyto prameny:  

Swimming Pool Design, Halliwick Association of swimming Therapy, 2011a; 

Swimming Pool Safety, Halliwick Association of Swimming Therapy, 2011b; také z 

internetových zdrojů Bezbariérové řešení zdravotně technických instalací (www.tzb-

info.cz); dále pak z metody hospitační činnosti a pozorování, vyuţito bylo i metody 

analýzy a následné syntézy. 

 

Kritéria vhodného sportovního zařízení pro plavce s tělesným postižením:  

Kritéria hodnocení sportovního zařízení pro plavce s tělesným postiţením v České 

republice odpovídají kritériím ve Velké Británii. Proto jiţ nyní nebudou vypsána.  

 

       Porovnání dvou sportovních center Plavecký stadion Podolí a Strahov – bazén a 

jejich ohodnocení lze nalézt v 5.2 a také v Tabulce č. 4 a v Tabulce č. 5. Je také 

přiloţena fotografická dokumentace center viz. Obrázková příloha č. 13 a Obrázková 

příloha č. 14. 

 

       Osobnost organizátora neboli lektora/ učitele plavání jedinců s tělesným postiţením 

by měla splňovat určitá profesní kritéria, tedy odborné znalosti a zkušenosti v dané 

problematice, která zajistí kvalitní a bezpečné vedení plavecké výuky pro tělesně 

postiţené. Při práci s osobou s tělesným postiţením je třeba dbát na spoustu okolních a 

vnitřních faktorů, které mohou ovlivnit vzájemnou spolupráci mezi plavcem a lektorem. 

http://www.svaztp.cz/
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Pro výběr těchto kritérií byla zvolena metoda hospitační činnosti a pozorování, a 

metoda analýzy a následné syntézy, dále pak tyto prameny: 

Swimming Pool Safety, Halliwick Association of Swimming Therapy, 2011;  The Ten 

Point Programme (www.halliwick.org.uk), Disability 

Swimming  (www.swimming.org/biritshswimming);  a Swimming Teaching 

(www.sta.co.uk). 

 

Osobnost lektora/ učitele plavání osob s tělesným postižením – kritéria: 

Osobnost lektora/ učitele plavání osob s tělesným postiţením v České republice podléhá 

stejným kritériím jako ve Velké Británii, proto jiţ nebudou jmenována. Rozdíl mezi 

českým a anglickým lektorem není ţádný. 

 

C) Personální/ organizační složení plaveckého klubu pro výuku plavání osob 

s tělesným postižením – personální (organizační) hledisko 

 

       V České republice je plavání tělesně postiţených osob zastřešeno Svazem tělesně 

postiţených v České republice, o.s. a KONTAKTEM bB. K zajištění bezpečného a 

úspěšného fungování organizace/ klubu je třeba odborného personálního sloţení 

pracovního týmu. V této kapitole jsem vyuţila metody analýzy a následné syntézy.  

       Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. – Vedení, struktura organizace 

Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s. (dále jen STP ČR) je občanským 

sdruţením, organizací s celostátní působností, jehoţ činnost je řízena dle stanov
13

 

základní dokument registrovaných u Ministerstva vnitra ČR (www.svaztp.cz). 

• Správní rada - odpovídá za chod sdruţení, předsedkyně - Helena Klasnová,  

místopředseda - Ing. Vlastimil Birčák, členové - Ing. et Ing. Andrea Bělovská, JUDr. 

Oleg Brückler, Zdenka Hlavatá, Ing. Alena Říhová, Karla Zbořilová 

• Dozorčí rada – má kontrolní funkci sdruţení, předseda - Dušan Přikryl, členové - 

Jaroslava Koukalová, Vlastimil Luňák 

______________________ 

13 Stanovy, také statut nebo organizační řád, je základní vnitřní právní předpis právnické osoby, 

zejména občanského sdruţení nebo politické strany, u kterých jsou stanovy důleţitou  podmínkou při 

registraci. Formu stanov občanského sdruţení určuje v českém právu zejména zákon číslo 83/1990 Sb. o 

sdruţování občanů. Podle tohoto zákona schvaluje stanovy přípravný výbor občanského sdruţení 

(cs.wikipedia.org). 

http://www.halliwick.org.uk/
http://www.svaztp.cz/
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       STP ČR je tvořen organizačními jednotkami místními, městskými, okresními a 

krajskými. Kaţdá jednotka je registrovaná pod STP ČR a má své vedení a strukturu 

(www.svaztp.cz).  

 

Legislativa umoţňující existenci STP ČR (www.msmt.cz): 

Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů, mají 

občané právo svobodně se sdruţovat bez povolení státního orgánu. Občanské sdruţení 

je samostatnou právnickou osobou. Orgány státní správy mohou zasáhnout do činnosti 

občanských sdruţení jen v mezích zákona. Členy mohou být jak fyzické, tak i právnické 

osoby. 

 

KONTAKT bB – Vedení, struktura organizace, supervize 

KONTAKT bB je občanským sdruţením, které řídí svou činnost dle stanov. Nejvyšším 

orgánem je valná hromada
14

.  

• Správní rada - odpovídá za chod sdruţení, předseda – Mgr. Jan Nevrkla, 

místopředsedové – Mgr. Radka Kučírková, Roman Vojáček (voleni valnou hromadou) 

• Dozorčí rada – má kontrolní funkci sdruţení, členové – RNDr. Jarmila Mrtková, Ing. 

Michal Crhonek, Miloš Hirman (voleni valnou hromadou)  

• Vedení organizace – řídí kaţdodenní chod organizace, členové – zaměstnanci sdruţení 

– výkonný ředitel – Mgr. Jan Nevrkla, ekonomická ředitelka – Renata Hlavinková, 

projektová ředitelka – Mgr. Krystyna Poloková 

• Supervize – Dr. Martin Kovář 

• Odborná garance – Doc.Dr. Pavel Kolář, CSc.- přednosta rehabilitační kliniky FN 

Motol, MUDr. Jan Hnízdil – Centrum komplexní medicíny, Dobřichovice  

 

 

 

 

______________________ 

14  Valná hromada je časté označení nejvyššího orgánu obchodní společnosti či jiné právnické 

osoby korporačního typu, který dělá nejdůleţitější rozhodnutí. Schází se v různých intervalech, určených 

stanovami nebo zakladatelskou listinou. Můţe ji také svolat statutární orgán (výbor, představenstvo) při 

důleţitých událostech. Právo účastnit se jí mají členové společnosti, resp. akcionáři. Pravomoci jsou 

upraveny stanovami a právními předpisy (u obchodních společností obchodním zákoníkem). Jelikoţ je nejvyšším 

orgánem, můţe rozhodovat o všech záleţitostech společnosti (cs.wikipedia.org).  
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Provozování a plynulý chod je zajišťován v jednotlivých plaveckých klubech Kontaktu 

bB na pozicích: 

• Vedoucí střediska 

• Zástupce vedoucího střediska 

• Koordinátor akcí/ Vedoucí plavecké výuky 

• PR a FR manaţer střediska 

• Skupina dobrovolníků 

 

       Za vlastní realizaci hlavní činnosti ve střediscích odpovídají vedoucí středisek. 

Ostatní pozice jsou dle velikosti a rozsahu střediska zastoupené, spojené, nebo jsou 

rozděleny mezi stávající členy týmu. Vţdy je ale činnost klubu zajištěna v jejích 

hlavních oblastech a úsecích. V kaţdém klubu je skupina dobrovolníků, kteří zastávají 

různé pozice. Zajišťují dopomoc plavcům s tělesným postiţením při dopravě, 

personálních úkonech, s občerstvením, a především při plavání. Všichni členové klubu 

KONTAKT bB vykonávají své funkce bez nároku na odměnu (Výroční zpráva 2010 

KONTAKT bB). 

  

Legislativa dovolující existenci KONTAKT bB (www.msmt.cz): 

Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů, mají 

občané právo svobodně se sdruţovat bez povolení státního orgánu. Občanské sdruţení 

je samostatnou právnickou osobou. Orgány státní správy mohou zasáhnout do činnosti 

občanských sdruţení jen v mezích zákona. Členy mohou být jak fyzické, tak i právnické 

osoby. 

 

4.2.2 Kvantitativní hodnocení 

 

       Kvantitativní hodnocení plavání osob s tělesným postiţením je v této kapitole 

zaměřeno na kluby a organizace nacházející se na území České republiky. K výsledkům 

bylo vyuţito metody analýzy a následné syntézy. 
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 Organizace/ střediska využívající Metodickou řadu plavání tělesně postižených - 

KONEV 

 

       O metodické řadě KONEV je zmíněno v kapitole 4.2.1 v rámci výukové metody 

Občanského sdruţení KONTAKT bB. Zde je předloţen soupis středisek vyuţívajících 

tuto metodickou řadu pod vedením KONATKT bB, a středisek, která Konev k plavání 

tělesně postiţených také vyuţívají, ale s KONTAKT bB pouze spolupracují.  

Informace o jednotlivých střediscích byly získány na základě předloţených otázek. 

Odpovědi získány díky internetovým zdrojům, navázáním kontaktu se střediskem 

pomocí e-mailu, a nebo telefonickým kontaktem. 

U kaţdého střediska bylo zkoumáno: 

- 1. Kolik máte registrovaných plavců?  

- 2. Je středisko sponzorováno nebo si plavání hradí plavci sami? 

- 3. Kolik bazénů klub v této lokalitě využívá? 

- 4. Kolik má klub členů v týmu- celkově? 

- 5. Kolikrát v týdnu probíhá plavecká výuka?   

 

Středisko Praha a současně Sídlo sdružení Vaníčková 7, Praha 6 – Strahov 

Jaroslav Kolář - vedoucí střediska 

Kontakt: praha@kontaktbb.cz 

- Hlavní sídlo sdruţení KONTAKT bB. 

- 1. Kolik máte registrovaných plavců? 

 121 plavců (zahrnující plavce s tělesným, kombinovaným, jiným postiţením) 

- 2. Je středisko sponzorováno nebo si plavání hradí plavci sami? 

 středisko je plně sponzorováno (www.konatktbb.cz) 

- 3. Kolik bazénů klub v této lokalitě využívá? 

 Plavecký bazén Strahov, Vaníčkova 2b, Praha 6 

- 4. Kolik má klub členů v týmu- celkově? 

25 členů (zahrnující osoby na hlavním a vedlejším pracovním úvazku, a dobrovolníky 

s různými pozicemi – odborný instruktor, instruktor, asistent, v procesu školení) 

- 5. Kolikrát v týdnu probíhá plavecká výuka?  

 Kaţdý den v týdnu, tedy pětkrát týdně  

 

 

mailto:praha@kontaktbb.cz
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Středisko Brno Srbská 53, Brno 

Mgr. Jana Nastoupilová - vedoucí střediska 

Kontakt: brno@kontaktbb.cz 

- Jedno z hlavních středisek KONTAKT bB. 

- 1. Kolik máte registrovaných plavců? 

 89 plavců (zahrnující plavce s tělesným, kombinovaným, jiným postiţením) 

- 2. Je středisko sponzorováno nebo si plavání hradí plavci sami? 

 středisko je plně sponzorováno (www.konatktbb.cz) 

- 3. Kolik bazénů klub v této lokalitě využívá? 

 Bazén Sport areál Druţstevní – Druţstevní, 620 00 Brno 

Bazén Kraví hora – Údolní 76, 602 00 Brno 

- 4. Kolik má klub členů týmu - celkově? 

44 členů (zahrnující osoby na hlavním a vedlejším pracovním úvazku, a dobrovolníky 

s různými pozicemi – odborný instruktor, instruktor, asistent, v procesu školení) 

- 5. Kolikrát v týdnu probíhá plavecká výuka?  

 Bazén Sport areál Druţstevní – dvakrát týdně  

 Bazén Kraví hora – třikrát týdně  

  

Středisko Karlovy Vary Smetanovy sady 1, Karlovy Vary 

Mgr. Štěpánka Řehořková - vedoucí střediska 

Kontakt: karlovy.vary@kontaktbb.cz 

- Jedno z hlavních středisek KONTAKT bB. 

- 1. Kolik máte registrovaných plavců? 

 55 plavců (zahrnující plavce s tělesným, kombinovaným, jiným postiţením) 

- 2. Je středisko sponzorováno nebo si plavání hradí plavci sami? 

 středisko je plně sponzorováno (www.konatktbb.cz) 

- 3. Kolik bazénů klub v této lokalitě využívá? 

 Bazén Alţbětiny Lázně - Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary 

Bazén ZŠ Růţový Vrch – Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary 

- 4. Kolik má klub členů týmu - celkově? 

31 členů (zahrnující osoby na hlavním a vedlejším pracovním úvazku, a dobrovolníky 

s různými pozicemi – odborný instruktor, instruktor, asistent, v procesu školení) 

- 5. Kolikrát v týdnu probíhá plavecká výuka?  

 Bazén Alţbětiny Lázně – třikrát týdně , Bazén ZŠ Růţový Vrch – jedenkrát týdně  

mailto:brno@kontaktbb.cz
mailto:karlovy.vary@kontaktbb.cz
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Středisko České Budějovice Vodní 561/8a, České Budějovice 

Mgr. Jan Janoušek - vedoucí střediska 

Kontakt: janousek@kontaktbb.cz 

- Jedno z hlavních středisek KONTAKT bB. 

- 1. Kolik máte registrovaných plavců? 

 33 plavců (zahrnující plavce s tělesným, kombinovaným, jiným postiţením) 

- 2. Je středisko sponzorováno nebo si plavání hradí plavci sami? 

 středisko je plně sponzorováno (www.konatktbb.cz) 

- 3. Kolik bazénů klub v této lokalitě využívá? 

Bazén Plavecký stadion České Budějovice - Sokolský ostrov 4, 370 01 České 

Budějovice 

Bazén IGY CENTRUM – Praţská 24, 370 04 České Budějovice 

- 4. Kolik má klub členů týmu - celkově? 

17 členů (zahrnující osoby na hlavním a vedlejším pracovním úvazku, a dobrovolníky 

s různými pozicemi – odborný instruktor, instruktor, asistent, v procesu školení) 

- 5. Kolikrát v týdnu probíhá plavecká výuka?  

 Bazén Plavecký stadion České Budějovice – jedenkrát týdně  

Bazén IGY CENTRUM – třikrát týdně  

 

Středisko Ostrava Elektrárenská 5707, Ostrava Svinov  

Petr Musálek – vedoucí střediska 

Kontakt: mail@kontakt-ostrava.cz 

- S plaveckým střediskem Ostrava se nepodařil navázat kontakt, uvedené informace jsou 

pouze ty, co byly dostupné na internetu.  

- 1. Kolik máte registrovaných plavců? 

 neznámo 

- 2. Je středisko sponzorováno nebo si plavání hradí plavci sami? 

  neznámo 

- 3. Kolik bazénů klub v této lokalitě využívá? 

Krytý bazén Vítek, Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava Hrabůvka 

- 4. Kolik má klub členů týmu - celkově? 

9 členů (zahrnující osoby na hlavním a vedlejším pracovním úvazku, a dobrovolníky 

s různými pozicemi – odborný instruktor, instruktor, asistent, v procesu školení) 

 

mailto:janousek@kontaktbb.cz
mailto:mail@kontakt-ostrava.cz
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- 5. Kolikrát v týdnu probíhá plavecká výuka?  

 Jedenkrát týdně (www.kontakt-ostrava.cz), (Výroční zpráva 2006 KONTAKT bB). 

 

Občanské sdružení OKNA - Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec 

Ivan Jůna – vedoucí plaveckého úseku Občanského sdruţení OKNA 

Kontakt: ivan.juna@email.cz  

- Pan Jůna v minulosti navázal na spolupráci s KONTAKT bB a prošel školením 

metodiky KONEV, kterou dodnes vyuţívá při výuce plavání, nyní jiţ s KONTAKT bB 

nespolupracuje, pouze si jsou vzájemně příleţitostně nápomocni (informace byly 

poskytnuty panem Ivanem Jůnou z O.S. OKNA v Jindřichově Hradci, 5.12.2011) 

- 1. Kolik máte registrovaných plavců? 

  27 plavců (zahrnující plavce s tělesným, kombinovaným, jiným postiţením) 

- 2. Je středisko sponzorováno nebo si plavání hradí plavci sami? 

V rámci pololetí se platí 1000 Kč, sponzorství zajištěno malými firmami 

(www.okenko.eu) 

- 3. Kolik bazénů klub v této lokalitě využívá? 

Aquapark a plavecký bazén Relax, Sídl. Vajgar 865/III., 377 01 Jindřichův Hradec 

- 4. Kolik má klub členů týmu - celkově? 

17 členů (1 vedoucí střediska, 16 dobrovolníků) 

- 5. Kolikrát v týdnu probíhá plavecká výuka?  

 Třikrát týdně  

 

Rehabilitační ústav Kladruby Kladruby 34, Vlašim 

Štěpánka Foxová – vedoucí střediska 

Kontakt: kladruby@kontaktbb.cz 

- Pracovníci RÚ Kladruby navázali spolupráci s KONTAKT bB, prošli školením a 

kurzem metodiky KONEV, metodiku dál pouţívají, modifikují a obnovují v závislosti 

na diagnóze a stavu plavce, ale nefungují jako středisko pro plavce s TP, zůstávají dál 

RÚ, s KONTAKT bB jiţ nespolupracují, pouze si jsou příleţitostně nápomocni 

(rehabilitace.cz),  (informace telefonicky poskytla paní Štěpánka Foxová, koordinátorka 

akcí, zaměstnankyně RÚ Kladruby, 3.12.2011). 

 

 

 

http://www.kontakt-ostrava.cz/
mailto:ivan.juna@email.cz
mailto:kladruby@kontaktbb.cz
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SK Vodomílek Jihlava - Občanské sdruţení, Erbenova 2604/43, Jihlava 

Květa Františková – předsedkyně sdruţení 

Kontakt: kveta.frantiskova@vodomilek.cz 

- SK Vodomílek Jihlava, samostatné občanské sdruţení, v minulosti navázal na 

spolupráci s KONTAKT bB a prošel školením metodiky KONEV, kterou dodnes 

vyuţívá při výuce plavání, nyní jiţ s KONTAKT bB nespolupracují, pouze si jsou 

příleţitostně nápomocni (informace poskytnuty panem Milanem Brychtou, zástupcem 

předsedy SK Vodomílek Jihlava, 6.12.11). 

- 1. Kolik máte registrovaných plavců? 

26 plavců (zahrnující děti a mládeţ - plavce s tělesným, kombinovaným, jiným 

postiţením) 

- 2. Je středisko sponzorováno nebo si plavání hradí plavci sami? 

 středisko je plně sponzorováno (www.vodomilek.cz) 

- 3. Kolik bazénů klub v této lokalitě využívá? 

Bazén při ZŠ Demlova,  Demlova 32  58606 Jihlava 

Bazén Evţena Rošického, Evţena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava 1 

- 4. Kolik má klub členů týmu - celkově? 

19 členů (zahrnující osoby na hlavním a vedlejším pracovním úvazku, a dobrovolníky 

s různými pozicemi – odborný instruktor, instruktor, asistent, v procesu školení) 

- 5. Kolikrát v týdnu probíhá plavecká výuka?  

ZŠ Demlova - jedenkrát týdně 

E. Rošického - dvakrát týdně 

 

Cesta životem bez bariér Kutná Hora - Občanské sdruţení, Paběnice 75, Čáslav 

Mgr. Petra Hnátová – předsedkyně sdruţení 

Kontakt: cestazivotembb@seznam.cz 

- Cesta ţivotem bez bariér je samostatné občanské sdruţení spolupracující s KONTAKT 

bB  

- 1. Kolik máte registrovaných plavců? 

16 plavců (zahrnující děti a mládeţ - plavce s tělesným, kombinovaným, jiným 

postiţením) 

- 2. Je středisko sponzorováno nebo si plavání hradí plavci sami? 

středisko je v rámci plavání sponzorováno (www.cestazivotembb.cz) 

 

mailto:kveta.frantiskova@vodomilek.cz
mailto:cestazivotembb@seznam.cz
http://www.cestazivotembb.cz/
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- 3. Kolik bazénů klub v této lokalitě využívá? 

Bazén - Tělovýchovná jednota SPARTA - Čáslavská 199, 284 01, Kutná Hora 

- 4. Kolik má klub členů týmu - celkově? 

9 členů (zahrnující osoby na hlavním a vedlejším pracovním úvazku, a jednoho 

dobrovolníka) 

- 5. Kolikrát v týdnu probíhá plavecká výuka?  

 Dvakrát týdně  

 

Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec - Oblačná 450/1, Liberec 5 

Ladislav Kořínek – předseda sdruţení 

Kontakt: korinek@sdruzenidrak.org  

- O.s. D.R.A.K. je samostatné občanské sdruţení, v minulosti navázalo na spolupráci 

s KONTAKT bB a jeden lektor prošel školením metodiky KONEV, ze které sdruţení 

vychází při výuce plavání, nyní jiţ s KONTAKT bB nespolupracují, pouze si jsou 

příleţitostně nápomocni, D.R.A.K. je v momentální době zaměřeno pouze na plavání 

s dětmi a to rehabilitačního rázu (informace byly telefonicky upřesněny a doplněny Ing. 

Janou Pokornou, vedoucí úseku plavání sdruţení D.R.A.K., 2.12.11) 

- 1. Kolik máte registrovaných plavců? 

18 plavců (zahrnující děti a mládeţ - plavce s tělesným, kombinovaným, jiným 

postiţením) 

- 2. Je středisko sponzorováno nebo si plavání hradí plavci sami? 

středisko je v rámci plavání sponzorováno (viz. http://www.sdruzenidrak.org ) 

- 3. Kolik bazénů klub v této lokalitě využívá? 

Rehabilitační bazén Jedličkova ústavu Liberec  

- 4. Kolik má klub členů týmu - celkově? 

21 členů (zahrnující osoby na hlavním a vedlejším pracovním úvazku, a jednoho 

dobrovolníka) 

- 5. Kolikrát v týdnu probíhá plavecká výuka?  

 Jedenkrát týdně  

 

 

 

 

 

http://www.sdruzenidrak.org/korinek@sdruzenidrak.org
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Plaváček Děčín 

Mgr. Adéla Machačová 

- Článek uvádí, ţe plavecké středisko Plaváček Děčín navázalo v roce 2008 spolupráci 

s KONTAKT bB v rámci „plavání pro tělesně hendikepované děti pod vedením Mgr. 

Adély Machačové.“(http://skola.szsdecin.cz/spolupracujeme-m461, 29.11.11) 

Dále Výroční zpráva 2010 KONTAKT bB uvádí ve svých krátkodobých cílech pro rok 

2011 a 2012, ţe chce „nabídnout systematické školení pro pracovníky a dobrovolníky 

z míst, kde díky školícímu programu KONTAKT bB jsou vytvořeny podmínky pro 

pravidelné plavání tělesně postiţených.― Mezi nimi uvádí právě Děčín. (28.11.11, 

Výroční zpráva 2010) 

Z toho lze usoudit, ţe středisko v Děčíně spolupracuje s KONTAKT bB a vyuţívá 

taktéţ plavecké metodiky KONEV. 

 

 Střediska a sdružení spadající pod Svaz tělesně postižených v České republice, 

o.s. 

 

       Informace o Svazu tělesně postiţených v České republice byly získány na základě 

internetových zdrojů www.svaztp.cz a taktéţ na základě telefonického kontaktu s paní 

Helenou Klasnovou.  

 

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, Praha 8 – 

Karlín 

Helena Klasnová - předsedkyně svazu  

Kontakt: helena.klasnova@svaztp.cz 

- 1. Kolik svazů/ sdružení je zaregistrováno v STP ČR? 

456 organizačních jednotek na místní, okresní (městské, obvodní) a krajské úrovni 

(celkově) 

- 2. Kolik plaveckých jednotek STP ČR zastřešuje?  

 33 plaveckých jednotek 

- 3. Kolik má STP ČR registrovaných plavců? 

Svaz měl k 31.12.2010 více neţ 45 000 členů celkově, kolik z toho je plavců se 

nepodařilo nalézt. 

 

 

mailto:helena.klasnova@svaztp.cz
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- 4. Jsou plavci sponzorováni nebo si plavání hradí sami?  

Projekt Rehabilitace a sport – plavání a cvičení je dotován Ministerstvem 

zdravotnictví ČR. Hospodaření s financemi je závislé na jednotlivých místních 

organizačních jednotkách. Některé vybírají od plavců členské příspěvky. 

- 5. Kolik bazénů využívá STP ČR pro plavání osob s tělesným postižením?  

 32 bazénů (www.svaztp.cz) 

 

       Seznam jednotlivých plaveckých organizačních jednotek Svazu tělesně postiţených 

v České republice, o.s. - Pohybové aktivity pro osoby se zdravotním postiţením a 

seniory: 

Plavecké jednotky jsou registrovány u STP ČR, ale jsou součástí lokálních středisek a 

sdruţení.  

 

U jednotlivých středisek byly zjišťovány: 

- Město, adresa plaveckého bazénu 

- Jméno kontaktní osoby 

- Kontakt 

- Čas, kdy je plavecký bazén otevřen pro tělesně postiţené jedince 

- Cena plavání. 

 

Beroun - Cvičení, plavání bazén OA Beroun, U Stadionu 486 

Iva Bubáková – kontaktní osoba 

Kontakt: 313 112 316, oostpberoun@seznam.cz 

Kdy:  úterý, pouze ve školním roce 15:00 - 16:00 hod. 

Cena: 15 Kč  

 

Blatnice pod Svatým Antonínkem - Plavání Aquapark Delfín Uherský Brod, Slovácké 

náměstí 2377 

Antonie Vyskočilová – kontaktní osoba 

Kontakt: 774 107 817 antonievysko@seznam.cz 

Kdy: 2 x měsíčně  

Cena: běţné vstupné pro veřejnost 

 

 

mailto:oostpberoun@seznam.cz
mailto:antonievysko@seznam.cz
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Břeclav - Plavání krytý bazén Břeclav, Fibichova 1 

Kamila Tesaříková – kontaktní osoba 

Kontakt: 602 844 486 kamila.tesarikova@seznam.cz 

Kdy: středa 13:00 - 14:30 hod.  

Cena: 30 Kč 

 

Bystřice nad Pernštejnem - Plavání a cvičení Sportovní hala Bystřice nad 

Pernštejnem, Dr.Veselého 754 

Josef Jinek – kontaktní osoba 

Kontakt: 566 550 834 

Kdy: čtvrtek 13:00 - 14:00 hod.  

Cena: 20 Kč 

 

Domažlice - Plavání plavecký bazén Domaţlice, Palackého 230 

M. Šperlová – kontaktní osoba 

Kontakt: 602 176 286 

Kdy: viz. kontakt 

Cena: 30 Kč 

 

Havlíčkův Brod - Plavání bazén Havlíčkův Brod, U Stadionu 3000 

pí. Krámová, pí. Vidneová – kontaktní osoby 

Kontakt: 606 890 032 petrovalidmila@seznam.cz 

Kdy: čtvrtek 15:00 – 16:00 

Cena: 15 Kč 

 

Hustopeče - Plavání krytý bazén Hustopeče, Brněnská 50 

Ing. Bohumila Defeldová – kontaktní osoba 

Kontakt: 737 617 254, bdefeldova@selfnet.cz 

Kdy:  třetí a čtvrtou středu v měsíci 14:00 - 15:00 hod.  

Cena: 20 Kč / 1 os. - platí organizace 

 

 

 

mailto:kamila.tesarikova@seznam.cz
mailto:petrovalidmila@seznam.cz
mailto:bdefeldova@selfnet.cz
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Jablonec nad Nisou - Plavání Městský bazén Jablonec nad Nisou, Svatopluka Čecha 

4204, 

Miloš Vinš – kontaktní osoba 

Kontakt: 728 579 309 

Kdy:  úterý od 14:00 hod.  

Cena: sleva STP ČR  

 

Jeseník - Plavání bazén Lázně Jeseník, Priessnitzova 12/299 

František Mencner – kontaktní osoba 

Kontakt: 584 412 216, f.mencner@tiscali.cz, cszp.186@tiscali.cz 

Kdy: sobota 15:00 – 16:00 hod. 

Cena: 30 Kč  

 

Hodonín - RHB cvičení v bazénu, plavání bazén nemocnice Kyjov, Aquapark 

Uherský Brod, Uherské Hradiště 

Marie Břečková – kontaktní osoba 

Kontakt: 518 389 453, ovstp.hodonin@seznam.cz 

Kdy: RHB pondělí, čtvrtek 14:00 - 15:00 hod. 

Cena: 20  Kč 

 

Kolín - Plavání Vodní svět Kolín, Masarykova 1041 

Jaroslava Maňková – kontaktní osoba 

Kontakt: 732 884 876, mankova.jaroslava@seznam.cz 

Kdy: neděle 9:00 - 10:00 hod. 40,- Kč na osobu a 

Cena: 40 Kč 

 

Neratovice – Jarní a podzimní plavání pro členy STP, Neratovice plavecký bazén 

Neratovice, náměstí Republiky 435 

Eva Hrušková – kontaktní osoba 

Kontakt: 732 344 761, stpmoneratovice@seznam.cz 

Kdy:  jaro 2011: od 3.března kaţdý čtvrtek 13:00 - 14:00 hod.  

Cena: pro členy STP Neratovice 40 Kč 

 

 

mailto:f.mencner@tiscali.cz
mailto:cszp.186@tiscali.cz
mailto:ovstp.hodonin@seznam.cz
mailto:mankova.jaroslava@seznam.cz
mailto:stpmoneratovice@seznam.cz
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Nové Město na Moravě - Plavání a cvičení Ţďár nad Sázavou - Hotel FIT, Horní 30 

Věra Blaţková – kontaktní osoba 

Kontakt: 566 615 606, 776 062 633 

Kdy: úterý 8:00 - 9:00 hod., 9:30 - 10:30 hod. 

Cena: 100 Kč / měsíc  

 

Nový Jičín - Plavání krytý bazén Nový Jičín, Novosady 10 

Mattiviová Eva – kontaktní osoba 

Kontakt:  608 760 259, svaztpnj@seznam.cz 

Kdy:  pondělí 12:15 - 13:45 hod.  

Cena: 20 Kč 

 

Opava - Plavání a cvičení LRC Opava, Englišova 526/95 

Anna Kravarová  - kontaktní osoba 

Kontakt: 736 521 621, stp.opava@volny.cz 

Cena: celoročně 40 % hrazeno z dotace MZ ČR 

 

Pardubice jih - Rehabilitační cvičení a plavání v teplé vodě bazén Lázně Bohdaneč, 

Masarykovo nám. 6 

Mgr. Marcela Kovačíková – kontaktní osoba 

Kontakt: 724 833 458, marcela.kovacikova@seznam.cz 

Kdy: středa 16:00.- 17:00 hod.  

Cena: platí se vţdy v lednu na celý rok 390 Kč (t.j. asi 22 Kč / 1 lekci) 

 

Písečná - Plavání bazén Lázně Jeseník, Priessnitzova 12/299 

Ludmila Zetochová – kontaktní osoba 

Kontakt: 721 444 296 

Kdy: sobota 15:00 – 16:00  

Cena: 30 Kč 

 

 

 

 

 

mailto:svaztpnj@seznam.cz
mailto:stp.opava@volny.cz
mailto:marcela.kovacikova@seznam.cz
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Písečná - Plavání lázně Velké Losiny, Lázeňská 323 

Ludmila Zetochová – kontaktní osoba 

Kontakt: 721 444 296 

Kdy: pátek 13:00 – 16:00 hod. 6x/ rok 

Cena: 70 Kč účastnický poplatek 

 

Praha 3 - Plavání Hotel Olšanka, Táboritská 23 

Dáša Faloutová – kontaktní osoba 

Kontakt: 222 959 524, 604 119 180 

Kdy: úterý od 10:00 hod.  

Cena: 40 Kč  

 

Přerov - Plavání bazén v Přerově, Kopaniny 2 

Renata Tšponová – kontaktní osoba 

Kontakt: 728 168 400 renata.tsponova@email.cz 

Kdy: viz. kontakt 

Cena:  ZTP/P zdarma + průvodce, ZTP - 26 Kč , ostatní 54 Kč  

 

Příbram - Plavání bazén Příbram, Legionářů 378, Příbram 7 

Maří Burianová – kontaktní osoba 

Kontakt: 606 650 114, ovstppribram@volny.cz 

Kdy: průběţně 

Cena: 10 Kč 

 

Rokycany - Plavání  

p. Kozáková – kontaktní osoba 

Kontakt: 371 729 212, 720 455 256 

Kdy a Cena: viz. kontakt 

 

Studená - Plavání bazén Třeboň, Lázně Aurora, Lázeňská 1001, Třeboň 

Jarmila Makovičková – kontaktní osoba 

Kontakt: 604 265 002 

Kdy: poslední středa v měsíci 16:30 – 18:00 

Cena: 75 Kč za celou lekci 

mailto:renata.tsponova@email.cz
mailto:ovstppribram@volny.cz
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Suchdol nad Lužnicí - Plavání pro členy STP Suchdol nad Luţnicí bazén Třeboň, 

Lázně 

Aurora, Lázeňská 1001 

Hana Šlápotová – kontaktní osoba 

Kontakt: 606 588 392, slapotovahana@seznam.cz 

Kdy: na jaře a na podzim (cca 4x/ období) 

Cena: 50 Kč  

 

Svratka - Plavání a cvičení Milovy, Milovy 11  

Jana Hrabaňová – kontaktní osoba 

Kontakt: 608 930 887 

Kdy: úterý, čtvrtek 14:30 - 15:30 hod.  

Cena: 50 Kč 

 

Tachov – západ - Cvičení a plavání v bazénu, s moţností vyuţití sauny, krytý bazén v 

Tachově, Pobřeţní 1868 

Anna Kolářová – kontaktní osoba 

Kontakt: 603 583 630, 374 754 135, kolarka.anna@seznam.cz 

Kdy: pátek 13:00 - 14:00 hod.  

Cena: 12 Kč 

 

Tachov – západ - Plavání a relaxace Aquapark Františkovy lázně, 5. května 19, 

Františkovy Lázně 

Anna Kolářová – kontaktní osoba 

Kontakt: 603 583 630, 374 754 135, kolarka.anna@seznam.cz 

Kdy: 2x ročně 2 hod.  

Cena: 90 Kč / 2 hod. + doprava (celkem 200 Kč i s pojištěním/ den) 

 

Třebíč - Plavání krytý plavecký stadion Třebíč, Mládeţnická ulice 4 

Miroslava Pařízková – kontaktní osoba 

Kontakt: 561 204 089, 739 431 345, mipar@seznam.cz 

Cena: 30 Kč 

 

 

mailto:slapotovahana@seznam.cz
mailto:kolarka.anna@seznam.cz
mailto:kolarka.anna@seznam.cz
mailto:mipar@seznam.cz
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Zlaté Hory - Plavání lázně Velké Losiny, Lázeňská 323 

Marie Vesecká – kontaktní osoba 

Kontakt: 776 874 200, mari.vesecka@seznam.cz 

Kdy: pátek 13:00 – 16:00 hod. 6x/ rok 

Cena: 70 Kč účastnický poplatek 

 

Zlín - Plavání a cvičení v bazénu, Rehabilitační bazén Krajské nemocnice T. Bati Zlín, 

Havlíčkovo nábřeţí 600 

Jana Gančarčíková – kontaktní osoba 

Kontakt: 577 430 855, stp.zlin@gmail.com 

Kdy: čtvrtek 15:00 - 16:00 hod.  

Cena: 30 Kč  

 

Znojmo - Plavání hotel Prestige, Praţská 100, Znojmo 

Marie Kuchařová – kontaktní osoba 

Kontakt: 725 611 711 

Kdy:  pondělí 9:00 - 10:00 hod.  

Cena: 300 Kč ročně  

 

Znojmo - Plavání Městské lázně Znojmo, Náměstí Svobody, Znojmo 

Marie Kuchařová – kontaktní osoba 

Kontakt: 725 611 711 

Kdy: středa 13:00 – 14:00 hod. 

Cena: 200  Kč ročně 

 

Žďár nad Sázavou - Plavání a cvičení Ţďár nad Sázavou - Hotel FIT, Horní 30, Ţďár 

nad Sázavou 

Anna Hásková – kontaktní osoba 

Kontakt: 605 938 015, haskovah@seznam.cz 

Kdy: čtvrtek 9:00 - 10:00 hod. 

Cena:  40 Kč  

 

 

 

mailto:mari.vesecka@seznam.cz
mailto:haskovah@seznam.cz
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 Střediska a organizace využívající Halliwickovu metodu plavání  

 

       Informace ohledně vyuţití Halliwickovy metody v České republice byly získány 

především z internetových zdrojů www.halliwick.wz.cz a dále telefonicky s paní doc. 

PaedDr. Marií Blahutkovou, Ph.D. 

 

       V České republice se Halliwickovou metodou plavání zabývá Fakulta sportovních 

studií při Masarykově Univerzitě v Brně (www.fsps.muni.cz). Konkrétně doc. PaedDr. 

Marie Blahutková, Ph.D, supervizorka pro Hallwicikovu metodu v České republice a 

Mgr. Viktor Pacholík.  

Kociánka ČR - Ústav sociální péče pro tělesně postiţenou mládeţ v Brně – Králově 

Poli, 612 47 Brno, Kociánka 2 

Mgr. Jiří Podlucký – ředitel ústavu 

Kontakt: tel: 515 504 216, reditel@kocianka.cz,  

- Kociánka ČR je střediskem, kde probíhá výuka kurzů Halliwickovy metody nyní pod 

vedením Mgr. Pacholíka. Členové Kociánky, tedy mládeţ s tělesným postiţením, se 

v rámci volnočasových aktivit zúčastňují plavání v místním bazéně (www.kocianka.cz). 

Jiná střediska a kluby sdruţující plavce vyuţívající Halliwickovu metodu nejsou v ČR 

známy.  

 

 Střediska a organizace samostatně existující 

 

       Jejich fungování je umoţněno na základě zákona č. 83/1990 Sb (www.msmt.cz). 

Jedná se o samostatná a nezávislá občanská sdruţení, jejichţ členská základna je 

tvořena převáţně osobami se zdravotním postiţením.  

 

Tělovýchovná jednota (TJ) DUKLA Praha – Oddíl osob se zdravotním postižením, 

Podbabská 5, 160 00 Praha 6  

Eva Odehnalová – předsedkyně oddílu 

Kontakt: evans27@seznam.cz 

- TJ DUKLA Praha je občanské sdruţení při Ministerstvu vnitra ČR. 

Oddíl sdruţuje zájemce o organizovaný sport z řad (nejen) osob zdravotně postiţených. 

Většinová část členů oddílu jsou osoby se zrakovým postiţením, ale plavání je otevřeno 

pro osoby s jakýmkoliv zdravotním postiţením i bez postiţení. 

http://www.halliwick.wz.cz/
mailto:reditel@kocianka.cz
mailto:evans27@seznam.cz
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Nezbytnou podmínkou členství je uhrazení oddílových a členských příspěvků - pro rok 

2011 se jedná o 500 Kč. Sponzorem a partnerem TJ DUKLA Praha je Fakulta tělesné 

výchovy a sportu UK v Praze. TJ DUKLA nevyuţívá k plavání osob s tělesným 

postiţením ţádnou metodiku. Je zajišťovatelem sluţby (www.dukla.cz). 

 

Sdružení zdravotně postižených v ČR  - Územní sdružení Strakonice (SZdP 

Strakonice), Stavbařů 213, Strakonice 

Ludmila Řandová – členka týmu – koordinátorka akcí pro tělesně postiţené osoby 

Kontakt: 383 321 931, szdp.strakonice@seznam.cz 

Kdy: pondělí 13:30 – 14:30 hod. 

Cena:  Na základě vstupenky vystavené pořádající organizací uhradí účastník 

hodinovou vstupenku (výše úhrady dle moţnosti organizace.) 

- SZdP Strakonice je občanským sdruţením, pořádá plavání pro zdravotně postiţené a 

seniory. (www.szdp.strakonice.cz) 

Sdruţení zdravotně postiţených – okresní výbor ve Strakonicích – vznikl v rámci 

ustavující schůze v roce 1991. Sdruţení SZdP Strakonice nevyuţívá k plavání osob 

s tělesným postiţením ţádnou metodiku. Je zajišťovatelem sluţby. 
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5 Diskuse 

 

       Hlavním cílem diplomové práce bylo charakterizovat současný stav plavání u osob 

s tělesným postiţením ve Velké Británii a v České republice.  

Tento cíl byl splněn. K psaní diplomové práce bylo zapotřebí do teoretické části velké 

mnoţství odborné literatury, kterou jsem získávala v České republice snadněji, a to z 

Národní lékařské knihovny v Praze a z knihovny a studovny Fakulty tělesné výchovy a 

sportu v Praze. Naopak shánění odborné literatury ve Velké Británii bylo zpočátku 

problémem, jakoţto nestudent nemá jedinec právo se registrovat v odborných 

knihovnách a vypůjčit si tak knihy. V běţných městských britských knihovnách jsou 

odborné tituly nedostupné. Musela jsem ve Velké Británii přistoupit ke koupi některých 

titulů, a nebo se spokojit s internetovými zdroji. Internetové zdroje byly vyuţity pro 

vyhledání informací jak v teoretické, tak i v analytické části pro obě země, kde bych 

zhodnotila lepší přístupnost k internetovým informacím ve Velké Británii.  

       Také komunikace s jednotlivými organizacemi a středisky byla lepší ve Velké 

Británii. Převáţně jsem komunikovala se středisky emailem, kdy ve Velké Británii 

reakce na email byla okamţitá, byť negativní, ţe mi nemohou být nápomocni, ale 

odpověď jsem dostala. V České republice jsem odpověď na některé emaily nedostala 

dodnes, musela jsem přistoupit ke komunikaci telefonickou cestou, a nebo si vyhledat 

informace na internetu, kdy některá střediska nemají informace úplné. Při psaní práce 

jsem velkou měrou čerpala z osobních zkušeností fyzioterapeuta, ale také z nově 

získaných zkušeností z Appletrees - Berkshire a v neposlední řadě z plaveckých lekcí 

s klubem Pimlico Puffins v Londýně. Bohuţel jsem se nemohla zúčastňovat plaveckých 

tréninků s Puffins pravidelně, přesto mě kaţdá z lekcí profesně i osobně obohatila. 

Největším a nejsilnějším záţitkem i zkušeností  pro mě byla komunikace s plavci 

v klubu Pimlico Puffins. Poznala jsem, ţe není ţádný rozdíl v komunikaci s člověkem 

s tělesným postiţením pouţívající jiný světový jazyk a s člověkem s tělesným 

postiţením, který mluví česky. Z počátku jsem měla obavy, ţe já nebudu rozumět 

plavcům, jelikoţ někteří z nich mají vadu řeči, a nebo ţe nebudou oni rozumět mě. 

Opak byl pravdou. V bazéně jsem vţdy měla pocit, ţe neexistují ţádné rozdíly, ţádné 

odlišnosti a ţádné překáţky ke komunikaci. Všude v teorii se píše, ţe nejdůleţitější při 

práci s lidmi s postiţením je komunikace, a to k usnadnění spolupráce a vytvoření 

vzájemné důvěry lektor – plavec. Teorie se velmi slučuje s praxí. I mé zkušenosti 
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z plaveckých lekcí s klubem Pimlico Puffins, i z roční zkušenosti z práce s lidmi 

s mentálním a fyzickým postiţením z Appletrees - Berkshire, i má předchozí sedmiletá 

zkušenost fyzioterapeuta potvrdily, ţe komunikace s člověkem, ať uţ jako s pacientem, 

klientem, plavcem a nebo cvičencem, je to nejdůleţitější.  

       Komunikace s plavcem je zvýrazňována jak teorií, tak praxí právě v Halliwickově 

metodě, kterou vyuţívá k výuce londýnský klub Pimlico Puffins, ale i v metodické řadě 

Plavání tělesně postiţených – KONEV. Ve Velké Británii jsem dospěla k závěrům, ţe 

k výuce plavání osob s tělesným postiţením je vyuţívána právě Halliwickova metoda 

pod záštitou Asociace Halliwickovy metody. Jiná speciální metodika ve Velké Británii 

není v rámci zdrojů, které jsem vyuţila, známa. V České republice je v největší míře 

vyuţívána pro výuku plavání speciální metodika KONEV, kdy jejím zakladatelem a 

propagátorem je Občanské sdruţení KONTAKT bez bariér. Vedle ní našla v České 

republice své uplatnění i Halliwickova metoda, která prozatím není v praxi vyuţívána 

v takové míře jako metodika KONEV. Halliwickova metoda má v České republice své 

centrum v Brně na Fakultě sportovních studií a v Centru celoţivotního vzdělávání. Zde 

školitelé zajišťují pravidelné kurzy pro laickou i odbornou veřejnost a postupně tak 

rozšiřují Halliwickovu metodu v České republice. Jak KONTAKT bB, tak brněnské 

centrum vzájemně spolupracují a profesně se podporují. Je tedy moţné, ţe se časem 

dočkáme propojení teorie a praxe dvou velmi dobře fungujících metodik pro výuku 

plavání osob s tělesným postiţením. Ale toto není předmětem mé práce. To můţe být 

pouze nadnesená myšlenka do budoucna. Obě metodiky mají některé společné rysy, 

v některých se rozcházejí. Obě se ale výrazně zajímají o plavce jako individuálního 

jedince s jeho vlastními specifiky, kterým je třeba plaveckou výuku přizpůsobit a 

metodiku v určité míře na konkrétní tělesné postiţení modifikovat. Obě metody 

ovlivňují oblast zdravotní, psychosociální i rekreační. A jsou tak přístupny široké 

veřejnosti.  

       Z historického hlediska má Velká Británie mnohem delší historii v plavání osob 

s tělesným postiţením. Jiţ na I. Letních paralympijských hrách v roce 1960 byla Velká 

Británie mezi aktivními účastníky, a angličtí plavci obsadili hned prvním rokem 

medailové pozice. Česká republika jako samostatný stát se poprvé zúčastnila X. Letních 

paralympijských her v roce 1996, kde Kateřina Coufalová vyplavala první českou zlatou 

paralympijskou medaili 

(www.enotes.com/topic/Swimming_at_the_2008_Summer_Paralympics). To bylo o 

celých třicet šest let později. I přesto je v dnešní době plavání osob s tělesným 
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postiţením v České republice na velmi vysoké úrovni. Obě metodiky, vyuţívané 

v České republice, jsou toho důkazem. Čeští plavci se zúčastňují vysokých evropských i 

světových soutěţí. Důleţité je, aby se metodiky pro plavání osob s tělesným postiţením 

v České republice neopomíjely, a aby o nich byla veřejnost laická i odborná více 

informována ať uţ z pohledu sportovního, zdravotního, rehabilitačního, 

psychosociálního či rekreačního. Je třeba obě metodiky podporovat a vytvářet jim 

příznivé zázemí pro další rozvoj, a nebo jejich případné vzájemné propojení.  

 

5.1Přehled organizací a spolků ve Velké Británii a v České republice 

zabývající se plaváním osob s tělesným postižením 

 

Asociace Halliwickovy metody plavání,  C/O The ADKC Centre, Whitstable House, 

Silchester Road, London W10 6SB, Velká Británie (www.halliwick.org.uk) 

 

Internetový zdroj ostatních malých asociací a klubu ve velké Británii 

(www.ableize.com)  

 

NASCH, The Willows, Mayles Lane, Wickham, Hants PO17 5ND, Velká Británie 

(www.nasch.org.uk) 

 

Občanské sdruţení KONTAKT bB Vaníčková 7, Praha 6 – Strahov, Česká republika 

(www.konatktbb.cz) 

 

Sdruţení zdravotně postiţených v ČR  - Územní sdruţení Strakonice (SZdP Strakonice), 

Stavbařů 213, Strakonice, Česká republika (www.szdp.strakonice.cz) 

 

Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, Praha 8 – Karlín, 

Česká republika (www.svaztp.cz) 

 

Tělovýchovná jednota (TJ) DUKLA Praha – Oddíl osob se zdravotním postiţením, 

Podbabská 5, 160 00 Praha 6, Česká republika (www.dukla.cz) 
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WASA, Ernest Bevin College Beechcroft Road, LONDON SW17 7DF, Velká Británie 

(wandsworth.childrensservicedirectory.org.uk) 

 

Plaváním osob s tělesným postiţením se v České republice v rámci studia a výzkumu 

výrazně zabývají tyto fakulty: 

 

Fakulta sportovních studií při Masarykově Univerzitě v Brně a Centrum všeobecného 

vzdělávání v Brně, Česká republika (www.fsps.muni.cz), (www.halliwick.wz.cz). 

 

Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze (obor Tělesný výchova a sport se specifickými 

potřebami), Česká republika (www.ftvs.cuni.cz). 

 

Fakulta tělesné kultury (obor Aplikovaná tělesná výchova) na Univerzitě Palackého 

v Olomouci, Česká republika (ftk.upol.cz). 

 

5.2Porovnání a vyhodnocení současného stavu plavání osob s tělesným 

postižením ve Velké Británii a v České republice 

 

       V této kapitole budou porovnány veškeré výsledky a informace, kterých bylo 

během práce dosaţeno. Byla zde pouţita metoda hospitační činnosti a pozorování a 

metoda analýzy a následné syntézy. Hodnotitelkou výsledků a nashromáţděných faktů 

je Bc. Lucie Kantorová, autorka diplomové práce (dále jen „hodnotitelka―).  

 

Poloţeny jsou tři výzkumné otázky: 

Ptáme se, jak a v čem se náplň plavání s tělesně postiţenými z hlediska kvalitativního, 

tedy obsahového, organizačního, bezpečnostního a personálního, v obou zemích 

shoduje a odlišuje? 

Ptáme se, v jakých prvcích je práce shodná a v jakých rozdílná?  

Ptáme se, v jaké zemi je větší mnoţství spolků a organizací zabývající se touto 

problematikou z hlediska kvantitativního?  
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A)Kvalitativní hledisko - plavání osob s tělesným postižením – obsahové hledisko 

 

       Z hlediska kvalitativního/ obsahového byly hodnoceny v obou zemích jednotlivé 

metodiky vyuţívané k výuce plavání u osob s tělesným postiţením. Mezi 

porovnávanými metodikami je anglická Halliwickova metoda, česká Halliwickova 

metoda a česká Metodika plavání pro osoby s tělesným postiţením - KONEV. Anglická 

a česká Halliwickova metoda je shodná. Rozdílné je jen její vyuţití, které výrazně ve 

svém rozsahu ve Velké Británii převyšuje Českou republiku. Lze říci, ţe Halliwickova 

metoda se prozatím v České republice soustřeďuje v uţším kruhu odborné veřejnosti a 

její větší uplatnění v praxi jí teprve čeká.  

       U obou metodik lze nalézt společné rysy, ale i specifika, ve kterých se odlišují. 

Výrazným společným rysem je, ţe do popředí staví plavce jako jedince s individuálními 

potřebami a vlastnostmi. Společně kladou důraz na počáteční vstup do bazénu a s ním 

spojenou psychickou adaptaci na vodní prostředí. Obě metodiky zvýrazňují důleţitost 

komunikace mezi plavcem a lektorem spoluprací „one to one― (jeden instruktor 

spolupracuje s jedním plavcem). Obě metody usilují o plavcovo uvolnění a 

osamostatnění se, s čím je spojeno úsilí o samostatné zaujetí splývavé polohy.    

       Rozdílnost metodik je v tom, pro koho jsou původně určeny. Halliwickova metoda 

se vyuţívá pro plavání tělesně postiţených osob, ale i u osob, které mají problém 

s pobytem či pohybem ve vodě, anxiózní stavy (pocity úzkosti), dále pro plavání 

seniorů, v rehabilitačních zařízeních, apod. Naopak metodika KONEV je primárně 

určena jedincům s tělesným postiţením. Dalším rozdílem je, ţe Halliwickova metoda se 

soustředí velkou měrou na adaptaci na vodní prostředí, na aktivity a pohyb ve vodě, na 

cvičení a hry ve vodě a k nácviku jednotlivých plaveckých způsobů přistupuje aţ 

posledním bodem svého programu. Program metodiky KONEV zařazuje znakový záběr 

také aţ v poslední fázi, ale zásadní činností plavání jsou technická cvičení právě pro 

nauku techniky plaveckých způsobů.  

       Rozdílným prvkem je i vyuţíváni plaveckých pomůcek, kdy Halliwickova metoda 

pomůcky nevyuţívá, a naopak metodika KONEV má moţné vyuţití plaveckých 

pomůcek jako součást plavecké výuky. Posledním rozdílným prvkem je spolupráce 

trenéra a plavce. Halliwickova metoda vţdy vyuţívá spolupráce „one to one,― i při 

skupinovém cvičení. Metodika KONEV modifikuje vyuţití „one to one― podle 

moţností plavce. Při skupinovém cvičení můţe být ve vodě více plavců najednou 

s jedním trenérem.  
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       Za zmínku stojí porovnání obou zemí v působení na paralympijských letních hrách. 

Kdy Velká Británie se her účastní od jejich zaloţení, kdeţto Česká republika se poprvé 

účastnila aţ X. Letních paralympijských her v roce 1996.  

       Od roku 1996 Velká Británie získala na letních paralympiádách v disciplíně plavání 

197 medailí, z toho 54 zlatých, 72 stříbrných a 71 bronzových. I s přepočtem na počet 

obyvatelstva, který činí GB 62.300.000 obyvatel, převyšuje Velká Británie Českou 

republiku v počtu medailí. Česká republika od roku 1996 získala na letních 

paralympijských hrách v disciplíně plavání celkem 26 medailí, z toho 11 zlatých, 3 

stříbrné a 12 bronzových 

(www.enotes.com/topic/Swimming_at_the_2008_Summer_Paralympics).  

 

B) Kvalitativní hledisko - plavání osob s tělesným postižením – bezpečnostní 

hledisko 

 

       K porovnání stavu plavání osob s tělesným postiţením ve Velké Británii a v České 

republice z hlediska kvalitativního - bezpečnostního byla v kaţdé zemi vybrána dvě 

sportovní centra. Vţdy jedno z center zajišťuje výuku plavání osob s tělesným 

postiţením a druhé centrum pouze umoţňuje plavání osobám s tělesním postiţením 

v rámci návštěvních hodin, ale nezajišťuje výuku plavání těmto jedincům. V kapitole 

4.1.1 a 4.2.1 jsou nastavena kritéria, která by měl plavecký bazén poskytující vstup 

osobám s tělesným postiţením splňovat. Patnáct kritérií, výsledky a bodové hodnocení 

jsou zanesena do tabulky. Výsledky lze nalézt v přílohové části Tabulka č. 2, 3, 4 a 5.  

       Kaţdé z center bylo hodnoceno bodovým ohodnocením, a to od č. 1 do č. 10, kdy č. 

1 je voleno jako nejhorší, nevyhovující stav plaveckého bazénu pro osoby s tělesným 

postiţením a č. 10 jako nejlepší, nejlépe vyhovující.  

Mezi porovnávanými centry jsou následující: 

 

Arches Leisure Centre, Velká Británie – plavecký bazén zajišťující plavání pro  

osoby s tělesným postiţením, neposkytuje výuku plavání, získal 114 bodů, kdy nejlepší 

moţný počet získaných bodů je 150 bodů a nejhorší 15 bodů.  

Centrum nesplnilo tři kritéria: Bezbariérové parkování, Bezbariérový vstup/výstup do 

bazénu (schůdky s madlem, pozvolně klesající dno, zdviţná rampa), Cenová dostupnost 

(zda plavecké sportovní centrum nabízí výhodné vstupné pro postiţené plavce, popř. i 

pro jejich doprovod). 



 86 

Hodnocení: Sportovní centrum dle hodnotitelky částečně splňuje kritéria nastavena pro 

plavání osob s tělesným postiţením. Zásadním kritériem, které můţe ovlivnit výběr 

plaveckého bazénu, je Bezbariérový vstup/výstup do bazénu (schůdky s madlem, 

pozvolně klesající dno, zdvižná rampa), které v tomto případě není splněno. Je ale 

zajistena dopomoc personálu i na bazéne. Hloubka mělkého konce bazénu je 1 m. Za 

těchto podmínek, které Arches Leisure Centre nabízí, lze ho hodnotit jako vyhovující a 

splňující nastavená kritéria. Ostatní kritéria, která nesplňují nastavení, nejsou pro výběr 

zásadní. Nezajištění Bezbariérového parkování je vykompenzováno vysokou 

dostupností v rámci městské hromadné dopravy, zajištěním nízkopodlaţních 

bezbariérových autobusů. A nezvýhodněné vstupné by opět nemělo být překáţkou, 

jelikoţ je cena podobná jako v ostatních plaveckých centrech v GB (činí cca 120 Kč na 

neomezenou dobu plavání).  

Vyhodnocení: pro zdatnějšího plavce s tělesným postiţením lze doporučit. Pro plavce 

začátečníka s tělesným postiţením lze doporučit. 

  

Queen Mother Sports Centre, Velká Británie – plavecký bazén poskytující prostor 

klubu Asociace Halliwickovy metody pro výuku plavání osob s tělesným postiţením, 

získal 141 bodů, kdy nejlepší moţný počet získaných bodů je 150 bodů a nejhorší 15 

bodů.  

Centrum nesplnilo jedno kritérium: Bezbariérové parkování. 

Hodnocení: Nezajištění Bezbariérového parkování je vykompenzováno vysokou 

dostupností v rámci městské hromadné dopravy, zajištěním nízkopodlaţních 

bezbariérových autobusů, metra a vlaku. 

Vyhodnocení: lze doporučit všem plavcům s tělesným postiţením. 

 

Plavecký stadion Podolí, Česká republika – plavecký bazén zajišťující plavání pro 

osoby s tělesným postiţením, neposkytuje výuku plavání, získal 114 bodů, kdy nejlepší 

moţný počet získaných bodů je 150 bodů a nejhorší 15 bodů.  

Centrum nesplnilo čtyři kritéria: Bezbariérový vstup/výstup do bazénu (schůdky s 

madlem, pozvolně klesající dno, zdviţná rampa), Bezpečnostní vybavení bazénu  

(zda je kolem celého obvodu bazénu moţnost úchytu, výběţek nebo madlo, pro větší 

jistotu a bezpečnost tělesně postiţeného plavce), Otevírací čas vyhrazený pro tělesně 

postiţené plavce, Půjčení/vyuţití plaveckých pomůcek. 
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Hodnocení: Sportovní centrum dle hodnotitelky částečně splňuje kritéria nastavena pro 

plavání osob s tělesným postiţením. Zásadními kritérii, která mohou ovlivnit výběr 

plaveckého bazénu, jsou Bezbariérový vstup/výstup do bazénu (schůdky s madlem, 

pozvolně klesající dno, zdvižná rampa) a Bezpečnostní vybavení bazénu (např. zda je 

kolem celého obvodu bazénu možnost úchytu, výběžek nebo madlo, pro větší jistotu a 

bezpečnost tělesně postiženého plavce), která v tomto případě nejsou splněna. Pro ne 

příliš fyzicky zdatného jedince s tělesným postiţením mohou být právě tato kritéria 

rozhodující, jelikoţ nepřítomnost zdviţné rampy, schodů s madlem do bazénu, a  nebo 

přílišná hloubka bazénu bez moţnosti úchytu podél obvodu bazénu, pro něj mohou 

představovat nepřekonatelnou bariéru.  

       Pokud je plavec s tělesným postiţením fyzicky zdatný a zvládne vstup do bazénu i 

za těchto podmínek, které Plavecký stadion Podolí nabízí, lze ho hodnotit jako 

vyhovující a splňující nastavená kritéria. Další nesplněné kritérium, Otevírací čas 

vyhrazený pro tělesně postižené plavce, můţe pro některé plavce představovat určitou 

překáţku. Z pohledu psychosociálního lze uvést, ţe plavec se nemusí mezi plavci bez 

tělesného postiţení cítit dobře, můţe si připadat příliš viditelný, osamocený, apod. Pocit 

sounáleţitosti ve skupině lidí s podobným tělesným postiţením je pro plavce, především 

začátečníka, přijatelnější. Poslední kritérium, které nesplňuje nastavení, nemusí být pro 

výběr zásadní. Nezajištění Půjčení/ využití plaveckých pomůcek nemusí být překáţkou. 

Plavecké pomůcky je moţné zakoupit v obchodech.  

Vyhodnocení: lze doporučit pokročilému plavci s TP. Pro plavce s TP začátečníka se 

nedoporučuje.  

 

Strahov – bazén, Česká republika – plavecký bazén poskytující prostory KONTAKTU 

bB pro výuku plavání osob s tělesným postiţením, získal 132 bodů, kdy nejlepší moţný 

počet získaných bodů je 150 bodů a nejhorší 15 bodů.  

Centrum nesplnilo dvě kritéria: Bezbariérový vstup/výstup do bazénu (schůdky s 

madlem, pozvolně klesající dno, zdviţná rampa), Půjčení/vyuţití speciálních 

plaveckých pomůcek.  

Hodnocení: Sportovní centrum dle hodnotitelky částečně splňuje kritéria nastavena pro 

plavání osob s tělesným postiţením. Zásadním kritériem, které můţe ovlivnit výběr 

plaveckého bazénu, je Bezbariérový vstup/výstup do bazénu (schůdky s madlem, 

pozvolně klesající dno, zdvižná rampa), které v tomto případě není splněno. Pro ne příliš 

fyzicky zdatného jedince můţe být právě toto kritérium rozhodující, jelikoţ 
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nepřítomnost zdviţné rampy a nebo schodů s madlem do bazénu, pro něj mohou 

představovat nepřekonatelnou bariéru. Přijatelná můţe být pro plavce hloubka bazénu, 

která na mělkém konci dosahuje 1,4 m a vodní hladina je v úrovni okolní podlahy. 

Jelikoţ Strahov nabízí Otevírací čas vyhrazený pro tělesně postižené plavce, lze 

z psychosociálního hlediska zhodnotit, ţe plavec se ve skupině lidí s podobným 

postiţením bude cítit lépe. Další kritérium, Půjčení/ využití plaveckých pomůcek, 

nemusí být pro výběr zásadní. Plavecké pomůcky je moţné zakoupit v obchodech. 

Vyhodnocení: lze doporučit všem plavcům s TP, pro plavce s TP začátečníka se 

doporučuje přítomnost osobního asistenta.  

 

       Z porovnávaných čtyř plaveckých sportovišť, byla hodnotitelkou doporučena 

plavcům s tělesným postiţením tři plavecká centra, Strahov – bazén v České republice, 

Queen Mother Sports Centre a Arches Leisure Centre ve Velké Británii.  

Plavecký stadion Podolí v České republice není pro plavce s TP začátečníky vhodný, 

především kvůli hloubce bazénu.  

       Porovnáním výše zmíněných sportovních center však nelze stanovit výsledek, ve 

které zemi je situace příznivější, tedy zda plavecké bazény splňují stanovená kritéria 

více v České republice nebo ve Velké Británii. Vzhledem k velkému mnoţství bazénů 

v obou zemích, nebylo moţné tento výzkum provést, ale můţe být námětem k jiné 

diplomové práci.  

       Některá kritéria jsou nastavena zákonem, jiná kritéria si plavec určuje sám 

v závislosti na osobních plaveckých zkušenostech a dovednostech a na celkovém 

duševním i fyzickém stavu. Kritérium, zda prostředí a vybavení bazénu plavci s TP 

vyhovuje či nevyhovuje, je vţdy velmi individuální.   

 

       Trenér/ lektor plavání osob s TP musí splňovat stejná nastavená kritéria v České 

republice i ve Velké Británii. Hodnocení osobnosti trenéra je opět individuální na 

kaţdém plavci.  
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C) Kvalitativní hledisko - plavání osob s tělesným postižením – personální hledisko 

 

       Ve Velké Británii je legislativa umoţňující existenci asociace, organizace, klubu ve 

Velké Británii: Sdruţení se musí řídit Disability Discrimination Act (Zákonem o 

diskriminaci zdravotně postiţených) z roku 1995, (www.rushmoor.gov.uk). Tento 

zákon musí být pouţit v praxi a platí pro kaţdý existující nebo nově vzniklý sportovní 

klub v GB. 

 

       V České republice je třeba se při zaloţení sdruţení, organizace nebo klubu opírat o 

legislativu stanoveného zákona: Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů, mají občané právo svobodně se sdruţovat bez povolení státního 

orgánu. Občanské sdruţení je samostatnou právnickou osobou. Orgány státní správy 

mohou zasáhnout do činnosti občanských sdruţení jen v mezích zákona. Členy mohou 

být jak fyzické, tak i právnické osoby (www.msmt.cz). 

 

       Během psaní práce došlo ke zkontaktování osob profesně zainteresovaných do 

plavání s tělesně postiţenými. Komunikace byla převáţně kvalitnější s britskými kluby, 

jelikoţ má kaţdý klub a organizace člena týmu, který je způsobilý ke komunikaci 

s veřejností – Zástupce jedinců s postiţením pro komunikaci s veřejností (DLO, 

Disability Liaison Officer). V České republice taková pozice v týmu plaveckého klubu 

zastoupena není.  

 

D) Kvantitativní hledisko - plavání osob s tělesným postižením  

 

       Ve Velké Británii plavání tělesně postiţených zastřešuje z největší části Asociace 

Hallwiickovy metody, kdy její kluby jsou nazvány ASTRY. Po celé Velké Británii je 

známých 79 klubů registrovaných u Asociace Halliwickovy metody. Počet menších 

nezávislých organizací a klubů není znám vzhledem k jejich četnosti – Disabled 

Swimming Clubs (www.ableize.com).   

 

       V České republice bylo zmapováno celkem 47 jednotek zabývajících se plaváním 

tělesně postiţených, z toho pouze 12 středisek zajišťuje výuku plavání pro tělesně 

postiţené osoby a 35 středisek jsou pouze poskytovatelé sluţeb, tedy zajišťovatelé 

plavání osob s tělesným postiţením, nezajišťují výuku plavání. V rámci internetových 
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zdrojů není v ČR známo více středisek, která vyuţívají speciální metodiky pro plavání 

s osobami s tělesným postiţením. 

 

       Vzhledem k nespočetnosti všech klubů a organizací ve Velké Británii dospěla 

hodnotitelka k výsledku, ţe v rámci kvantitativního hodnocení Velká Británie převyšuje 

počtem organizací a klubů Českou republiku v problematice plavání osob s tělesným 

postiţením.  
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6 Závěr 

 

       Závěrem lze říci, ţe se podařilo splnit stanovené cíle diplomové práce, tedy 

zmapovat a charakterizovat plavání osob s tělesným postiţením ve Velké Británii a 

v České republice. Práce obsahuje informace o shodnosti či rozdílnosti plavání s tělesně 

postiţenými v obou zemích, a to z hlediska kvantitativního a kvalitativního - tedy 

obsahového, organizačního, bezpečnostního. Bylo vyuţito stanovených metod 

k vypracování závěrů v celek. Výzkumné otázky jsou zodpovězeny.  

       Práce se soustřeďuje na výčet metod pouţívaných při plavání osob s tělesným 

postiţením v obou zemích a porovnává je, dále hodnotí a porovnává plavecká centra 

v obou zemích podle nastavených kritérií. V práci se lze seznámit s kritérii, která by měl 

splňovat lektor/ trenér, který pracuje s tělesně postiţenými plavci, taktéţ platí pro obě 

země. Práce nás seznamuje s jednotlivými organizacemi, asociacemi a kluby, které se 

zabývají problematikou plavání osob s tělesným postiţením a představuje jejich výčet 

s podrobnými informacemi o klubech.  

       Diplomová práce můţe být pro někoho návodem, jak a kde se nejlépe a nejsnáze 

přiblíţit plavání s osobami s tělesným postiţením, ať uţ z pozice plavce nebo trenéra/ 

lektora. Můţe pomoci ve výběru místa, plavecké metody i zvolených kritérií pro 

plavecké středisko nebo osobnosti trenéra plavání s tělesně postiţenými. 

Především však je hlavní myšlenkou této práce vyzdvihnout pozitiva plavání jako 

součásti pohybové aktivity promítající se do všech důleţitých rovin lidského ţivota, 

tedy zdravotní, psychosociální, sportovní i rekreační.   
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Seznam příloh 

 

Tabulky: 

č. 1. Přehled jednotlivých ASTER ve Velké Británii 

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

postiţením 

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

tělesným postiţením 

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

postiţením 

č. 5. Strahov – bazén - hodnocení plaveckého střediska pro osoby s tělesným postiţením 

Obrázkové přílohy: 

č. 6. Znaky pro výuku Halliwickovy metody u plavců se sluchovým postiţením 

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

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

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

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

podlaha, vlevo přístup k recepci od výtahu 

č. 11. Queen Mother Sports Centre – malý bazén se schůdky a madlem, vlevo v zadní 

části vchod pro tělesně postiţené plavce (výtah od recepce) 

č. 12. Queen Mother Sports Centre - pohled na bazén od šaten, na fotografii zdviţná 

rampa, plavecké pomůcky, šatna pro osoby s tělesným postiţením, ţebřík s madlem, 

úchytný ţlábek kolem obvodu bazénu 

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

– hluboký konec bazénu 

č. 14. Plavecký stadion Podolí – pohled od pánských šaten – ţebřík s madlem, vyvýšený 

okraj bazénu (cca 20 cm) 

Další přílohy: 

č. 15. Plavecká klasifikace IPC 

č. 16. Funkční klasifikace plavců IPC (2004) 

č. 17. Charakteristika klubu a personální sloţení vedení Pimlico Puffins Swimming 

Club 

č. 18. Pouţité zkratky 
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