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Název: Koncepce rozvoje parastřelby 2021–2023 

Předkladatel: Česká střelecká asociace hendikepovaných z.s. 
Adresa: Ledrenská 138, Nový Knín – Sudovice 262 03 

IČO: 08654425 

Webová prezentace: www.czdsa.cz 

Odkaz na sociální sítě: @paratrap czech 

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Lidinský 

 

Úvod 

Tuto Koncepci rozvoje parastřelby zpracoval tým sestavený z trenérů, odborných asistentů a 

reprezentantů ČR v pistolových, puškových, brokových disciplínách a zvukové střelby společně se 

zástupci České střelecké asociace hendikepovaných (CZDSA) a Českého střeleckého svazu (ČSS) 

v souladu se Strategickým plánem rozvoje parasportu v ČR na roky 2020–2022 (Národní Sportovní 

Agentura, č.j.: NSA-0294/2020/01). 

 

1. Historie parastřelby v ČR  

  

a) Počátek parastřelby v ČR 

Konkrétní datum, od kdy se parastřelba realizuje na území ČR, lze pouze rámcově odhadnout. To 

především z důvodu nedostupnosti materiálů a relevantních historických zdrojů. Vzhledem 

k tomu, že střelba je sportem, ve kterém mohou v některých disciplínách nastupovat zdraví a 

hendikepovaní sportovci společně, bez úpravy pravidel, můžeme se z tohoto důvodu domnívat, že 

po uskutečnění první sportovní soutěže tělesně postižených v Rehabilitačním ústavu Kladruby (již 

v roce 1948) se mohli jednotlivci – parastřelci aktivně zapojit do soutěží zdravých. Z pohledu 

paralympijského hnutí můžeme za počátek parastřelby považovat rok 1961, kdy vznikla Sekce 

defektních sportovců při ÚV ČSTV a byly vytvořeny podmínky pro rozvoj sportovních disciplín 

hendikepovaných.  

V současné době je doložitelná činnost parastřelců v pistolových disciplínách (tělesně postižení), 

která se datuje od roku 1997. Puškové disciplíny (sluchově postižení) od roku 2003, zvuková 

simulovaná střelba (zrakově postižení) od roku 1994 a zvuková střelba (zrakově postižení) od roku 

2002. Broková disciplína paratrap je realizována od roku 2017.  

 

b) Subjekty s celorepublikovou působností realizující parastřelbu 

• Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS) – pistolové disciplíny 

• Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS) – puškové disciplíny 

• Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS) – zvuková střelba a simulovaná střelba 

• CZDSA pod ČSS – brokové disciplíny – paratrap 

 

c) Zařazení subjektů pod mezinárodní autority 

• Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců – členem ČPV, který je členem IPC 

• Český svaz neslyšících sportovců – členem ČPV, který je členem IPC 

• Český svaz zrakově postižených sportovců – členem ČPV, který je členem IPC 

• CZDSA – pověřený subjekt s celorepublikovou působností pod ČSS – členem International 

Shooting Sport Federation (ISSF) – mezinárodní sportovní autorita 

 

http://www.czdsa.cz/


 
 

2 
 

d) Historie spolupráce mezi subjekty 

Z dostupných zdrojů a na základě vyjádření zástupců jednotlivých subjektů pod ČPV (tzv. vadových 

svazů) lze konstatovat, že spolupráce mezi subjekty historicky nefungovala a v rámci jednotlivých 

střeleckých disciplín byla celková situace vnímána jako značně roztříštěná. I přes skutečnost, že 

výkonnostní střelci v pistolových a puškových disciplínách byli vždy řádnými členy národní 

sportovní autority – ČSS (cestou svých domovských střeleckých klubů, nikoliv klubů vytvořených 

pod ČPV), nebyla touto cestou realizována žádná iniciativa o koordinaci a spolupráci. Tato 

skutečnost se změnila v roce 2020, kdy na základě Výzvy k předkládání Koncepcí rozvoje 

jednotlivých druhů sportů pro zdravotně postižené sportovce Národní sportovní agenturou došlo 

k jednání delegovaných zástupců všech uvedených subjektů a následné vzájemné shodě na dalším 

společném postupu a fungování pod střešní sportovní autoritou ČSS cestou nově vzniklého 

subjektu České střelecké asociace hendikepovaných (Czech Disabled Shooting Association). 

Z aktuálních informací lze ovšem předpokládat, že vedení zrakově postižených sportovců nebude 

respektovat původní dohodu o společné spolupráci a usiluje o vlastní podání gestorství v oblasti 

parastřelby. 

 

2. Současný stav 

 

a) Název mezinárodní autority a počet členů 

• Pro ČPV – International Paralympic Committee – počet licencí parastřelců – 49566 (všichni jsou 

zároveň členové ISSF) 

• Pro CZDSA – International Shooting Sport Federation – počet aktivních členů – 10000000 +  

 

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

• Pistolové disciplíny pod ČATHS: 1 sportovní klub – SK TPS Olomouc (není členem ČSS), 6 

funkcionářů, 3 trenéři, 14 sportovců (z toho 6 výkonnostních reprezentantů),  

• Puškové disciplíny pod ČSNS: 1 sportovní klub – SKN Plzeň, 3 funkcionáři, 1 trenér, 2 sportovci 

(neověřeno), (z toho 2 výkonnostní reprezentanti),  

• Zvuková a simulovaná střelba pod ČSZPS: 8 sportovních klubů (nejsou členy ČSS) - Start Plzeň, 

TJ Zora Praha, Jiskra Kyjov, SK Olomouc Sigma MŽ, Handicap Zlín, Tandem Brno, BSC Praha, 

ASK Lovosice, 5 funkcionářů, 10 trenérů, 20 dobrovolníků, 50 sportovců (z toho 1 výkonnostní 

reprezentant) 

• Broková disciplína paratrap pod ČSS: 1 sportovní klub – SSK Gunshot, 1 funkcionář, 2 trenéři, 

21 sportovců (z toho 11 výkonnostních reprezentantů),  

 

Počet rozhodčích u jednotlivých subjektů nelze přesně určit, neboť na závodech MČR a Českého 

poháru u pistolových, puškových a brokových disciplín zajišťuje personálně kvalifikované rozhodčí 

ČSS. Zvuková střelba deleguje rozhodčí z řad asistentů a trenérů ČSZPS.  

 

c) Systém práce s mládeží a talenty 

V současné době probíhá pod ČPV hledání a oslovování nových zájemců o parastřelbu pouze na 

základě osobního doporučení. Systematický proces vyhledávání a náboru nových parastřelců, 

zejména dětí a mládeže fakticky neexistuje. Propagace parastřelby je z pohledu ČPV, jakožto 

národního střešního subjektu pro hendikepované sportovce, vedena zcela sporadicky, a to formou 

představení výkonnostních parastřelců v rámci projektu Paralympijská výzva na speciálních 

školách. Oslovená mládež bohužel v drtivé většině nesplňuje kritéria zdravotní klasifikace, která 

jsou nezbytná pro start na mezinárodních závodech WSPS IPC Shooting. 
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Broková disciplína paratrap (CZDSA) organizuje od roku 2017 každoročně Dny otevřených dveří pro 

veřejnost a hendikepované, na kterých se zájemci seznámí se základy brokové střelby na asfaltové 

terče. Lektorský tým na těchto propagačně – sportovních akcích tvoří výkonnostní reprezentanti 

ČR v olympijském trapu v čele s Davidem Kosteleckým, Jiřím Liptákem a národním trenérem ČR 

Petrem Hrdličkou. V případě zájmu se pro hendikepovaného zájemce ve spolupráci s ČSS 

zabezpečuje materiální vybavení, tréninkové zázemí a trenérské služby v rámci místních možností.  

Zvuková střelba organizuje nábor nových parastřelců cestou subjektů sdružujících zrakově 

postižené osoby. 

 

d) Systém organizace soutěží 

Soutěže v pistolových, puškových a brokových disciplínách se řídí stávajícími soutěžními pravidly 

ČSS. Systém těchto soutěží umožňuje společný start zdravých a hendikepovaných střelců. 

Každoročně jsou tak hendikepovaní parastřelci zahrnuti do konečného pořadí Českého poháru a 

účastní se vrcholných závodů, včetně Mistrovství ČR. Samostatné soutěže hendikepovaných střelců 

ve všech disciplínách se rovněž řídí aktuálními pravidly ČSS. Zvuková střelba akceptuje mezinárodní 

pravidla IPC a zvuková simulovaná střelba se řídí soutěžními pravidly ČSZPS.  

 

e) Spolupráce mezi subjekty  

V roce 2020 lze za průlomové považovat souhlasné memorandum o budoucí spolupráci všech výše 

uvedených subjektů pod CZDSA, která na základě tohoto usnesení bude plnit funkci národní střešní 

autority pro parastřelbu. Součástí demokratické struktury CZDSA zaručují vznik STK pro jednotlivé 

střelecké disciplíny a zástupci těchto disciplín se automaticky stávají členy Výkonného výboru 

CZDSA. 

 

f) Spolupráce s ČPV, UZPS a dalšími servisními organizacemi 

V současné době poskytuje ČPV administrativní servis všem výše uvedeným subjektům, spočívající 

zejména v komunikaci s IPC, pro přihlašování sportovců na vrcholné mezinárodní soutěže ME, MS, 

PH a také při administraci zdravotních klasifikačních prohlídek. S UZPS nebyla do současné doby 

navázána žádná spolupráce. 

CZDSA na základě souhlasného memoranda s ČSS o delegování pravomocí využívá technickou a 

materiální podporu národní sportovní autority ČSS, a to formou zápůjčky zbraní (brokových 

speciálů) pro hendikepované střelce a přiděleného objemu brokového střeliva na trénink. 

 

3. Vize na období 2021-2023 

 

a) Spolupráce mezi subjekty 

Cílem společného projektu všech výše uvedených subjektů je zabezpečit cestou CZDSA koordinaci 

a rozvoj parastřelby v ČR. K těm nejzásadnějším úkolům patří zejména příprava a zabezpečení 

střeleckých aktivit pro zdravotně postižené děti, mládež a dospělé v celé ČR. Dále tvorba 

optimálních podmínek a podpora sportovního i společenského rozvoje parastřelců. Podpora 

inkluze hendikepovaných formou společných sportovních aktivit se zdravými sportovci. Realizace 

propagačních akcí, střeleckých akademií a Dnů otevřených dveří plošně na území ČR. Důležitým 

cílem je organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží pro ZPS a podpora 

reprezentačních týmů ČR v parastřelbě. Zajištění podmínek pro reprezentaci ČR na mezinárodních 

závodech, zejména ve světovém poháru IPC, mistrovství světa WSPS a nominace nejlepších 

výkonnostních střelců na PH. Dílčím cílem projektu je představení střelby hendikepovaných jako 

opravdového sportu „bez bariér“, kde mohou v národních soutěžích nastupovat společně zdraví 

střelci i střelci se zdravotním postižením.  
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b) Organizační struktura sportovního odvětví 

Národní sportovní autoritou je ČSS. Jeho plnohodnotným členským subjektem na úrovni Krajské 

komory je pro oblast ZPS CZDSA, která je zároveň střešní organizací s celorepublikovou působností. 

Výkonný výbor CZDSA je složen ze zástupců střeleckých disciplín zastoupených v CZDSA – zvukové 

střelby, pistolových, puškových a brokových disciplín. CZDSA má zřízené jednotlivé sekce STK 

(odborné komise), které řídí jednotlivé střelecké disciplíny samostatně. CZDSA je hlavním 

komunikátorem s domovskými kluby ZPS. 

 

c) Systém organizace soutěží 

Soutěže v pistolových, puškových a brokových disciplínách se i nadále řídí stávajícími soutěžními 

pravidly ČSS. Systém těchto soutěží umožňuje společný start zdravých a hendikepovaných střelců. 

Stěžejním úkolem pro nadcházející období je úzká spolupráce s ČSS na intenzivnějším zapojení 

parastřelců do Českého poháru a zabezpečení jejich účasti na vrcholných národních závodech, 

včetně GP a Mistrovství ČR.  

Sekundárním cílem je organizování samostatných soutěží pro začínající hendikepované střelce ve 

všech disciplínách za účasti pokročilých a výkonnostních reprezentantů ČR v parastřelbě, a to 

především z důvodu získávání zkušeností a zdokonalování střeleckých dovedností nezbytných pro 

start ve vrcholných národních soutěžích organizovaných ČSS. Tyto soutěže se řídí platnými pravidly 

ČSS. Zvuková střelba nadále akceptuje mezinárodní pravidla IPC a zvuková simulovaná střelba se 

řídí soutěžními pravidly ČSZPS.  

Parastřelci soutěží v následujících kategoriích: 

SH1 – pistole  

SH1 – puška  

SH2 – puška  

PT1 – paratrap  

PT2 – paratrap  

PT3 – paratrap  

SH-VI – zrakově postižení (zvuková střelba) 

 

d) Systém organizace reprezentace 

Složení reprezentačních týmů navrhují příslušné STK CZDSA (odborné komise) na základě výsledků 

střelců a dalších kritérií, která jednotlivé STK stanovují pro dané období. STK stanovují 

reprezentační limity vždy vzhledem k aktuálním nominačním limitům IPC pro danou střeleckou 

disciplínu a období (paralympijský cyklus, nominační limity na MS a ME), případně přihlédne k 

dalším limitům ČSS pro start na vrcholných soutěžích ČP, GP a MČR. Tyto nominační limity mohou 

být doplněny i o splněnou podmínku povinného počtu startů na národních a mezinárodních 

závodech.  

Příslušná STK nominuje hlavního trenéra reprezentace pro danou střeleckou disciplínu, asistenta 

hlavního trenéra, případně osobní reprezentační trenéry.  

Reprezentační tým ČR v parastřelbě může být doplněn o potřebný počet nominovaných asistentů 

a dalších odborných specialistů, zejména při doprovodu na vrcholné národní a mezinárodní 

soutěže.   

Důležitým úkolem jednotlivých STK bude mezinárodní spolupráce se zahraničními reprezentačními 

týmy a realizace společných přípravných kempů v ČR i zahraničí pro pokročilé a výkonnostní 

parastřelce. 

 

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 
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CZDSA bude plně využívat administrační servis ČPV především pro komunikaci s IPC, jako 

administrátora pro přihlašování sportovců na vrcholné mezinárodní soutěže ME, MS a PH a při 

administraci zdravotních klasifikačních prohlídek. Cestou ČPV bude CZDSA žádat o podporu IPC v 

programu Agitos Foundation, který je určen na podporu rozvoje paralympijských disciplín 

v členských státech.  

CZDSA plánuje úzkou spolupráci s Olympijským výborem a ČSS při realizaci sportovně propagačních 

akcí typu Dny otevřených dveří, za účasti nejlepších střelců – reprezentantů ČR a reprezentantů ČR 

v parastřelbě.  

Cestou ČPV a UZPS bude CZDSA distribuovat informace o plánovaných akcích a o možnostech 

zapojení do projektu Parastřelba v ČR. 

CZDSA v roce 2022 naváže dlouhodobou spolupráci s MO a PČR. Jednak z důvodu zapojení těchto 

resortů do projektu Parastřelba v ČR, ale také z důvodu nabídky sportovních střeleckých aktivit pro 

zraněné příslušníky těchto složek.  

 

f) Rozvojový program 

V roce 2020 byl odstartován unikátní projekt CZDSA s názvem Parastřelba v ČR. Projekt má umožnit 

hendikepovaným zájemcům osobní i střelecký rozvoj, pokud možno v místě jejich bydliště. A to 

především ve spolupráci s místně příslušnými střeleckými kluby, jejichž pevnou součástí by se 

hendikepovaní zájemci měli stát. Tento projekt má celorepublikovou působnost a CZDSA na něm 

spolupracuje s ČSS a dalšími subjekty, speciálně vyškolenými trenéry parastřelby, odbornými 

asistenty, protetiky, fyzioterapeuty a lékaři. Ve spolupráci se střeleckými kluby a resortními centry 

Dukla a Olymp se budou postupně otevírat Střelecká tréninková střediska hendikepovaných 

(STSH). Bude utvořen Propagační tým, který postupně navštíví vybraná rehabilitační a zdravotní 

zařízení a bude v intenzivním kontaktu se specialisty – protetiky. Dále bude tento tým navštěvovat 

speciální školy pro zdravotně a tělesně postižené, kde formou debat a praktických videoukázek 

přiblíží dětem a mládeži možnosti aktivního zapojení do parastřelby. S postupem času se díky 

těmto aktivitám a kontaktům vytvoří informační systém, na jehož základě bude CZDSA operativně 

informovat osoby po úrazech o možnosti střeleckých aktivit.  

 

g) Mediální koncepce, práce s veřejností 

Základním předpokladem kvalitní propagace střelby, resp. parastřelby, bude ve spolupráci s ČOV, 

ČPV, ČSS a dalšími subjekty, vybudování společného multimediálního týmu složeného 

z reprezentantů ČR, reprezentantů ČR v parastřelbě a známých osobností. Společně budou 

využívány dostupné televizní i rozhlasové platformy k prezentaci sportu, a to ve všech jeho 

rovinách. Propagovány budou úrovně výkonnostní i rekreační, společné akce, úspěchy, vize a 

v neposlední řadě i osobní příběhy všech zainteresovaných. Využity budou mediální roviny 

umožňující osobní komunikaci (FB, Instagram, www a další) zejména při distribuci aktuálních 

novinek a zpravodajství ze soutěží.  

Propagační materiály o parastřelbě v tištěné podobě budou distribuovány ve zdravotnických a 

rehabilitačních zařízeních, na specializovaných protetických a ortetických pracovištích, v 

prodejnách a kontaktních místech výrobců zdravotních kompenzačních pomůcek. 

O aktuálním vývoji v CZDSA budou po linii ČSS průběžně informovány střelecké kluby a na základě 

zpětné vazby a osobní znalosti jejich členů, bude CZDSA aktivně oslovovat osoby po úrazech a 

zdravotních příhodách.  

Velmi důležitou aktivitou bude organizování sportovně propagačních akcí s účastí veřejnosti (Dny 

otevřených dveří), kde si zájemci pod vedením lektorů – parastřelců prakticky vyzkouší vybrané 

střelecké disciplíny a obdrží kompletní informace o možnostech zapojení do projektu Parastřelba 

v ČR. 
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4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví 

 

Kromě zvukové simulované střelby probíhá veškerá aktivita parastřelců na homologovaných 

střelnicích, kde je k dispozici odpovídající technické a materiální zázemí. Parastřelci v pistolových, 

puškových i brokových disciplínách jsou řádnými členy ČSS a mají domovská členství v klubech – 

pobočných spolcích ČSS. Současnou situaci pro provozování parastřelby v rámci ČSS lze hodnotit 

jako dobrou. Vedení ČSS podporuje v rámci vlastní struktury rozvoj parastřelby a v nadcházejícím 

období plánuje materiální pomoc parastřelcům, zejména formou zápůjček zbraní pro nové členy.  

Zásadním nedostatkem je pro zvukovou střelbu absence vhodných tréninkových prostor v Praze. 

Aktuální nárůst zájemců o zvukovou střelbu převyšuje kapacity tréninkových prostor. Zajištění 

odpovídajícího tréninkového zázemí pro parastřelce se zrakovým postižením je pro CZDSA 

v nadcházejícím období zásadní prioritou. Sjednocením všech střeleckých disciplín pod CZDSA 

nepochybně dojde k většímu přehledu a efektivnější koordinaci asociačních aktivit (mezinárodní i 

tuzemské soutěže, soustředění reprezentace, tréninky, zabezpečení munice, realizace dnů 

otevřených dveří, společné aktivity členů a jejich rodin a další) a nesporně i minimalizování 

finančních nákladů na zajištění funkčnosti, organizace, logistiky a asistenční pomoci. Stěžejním 

úkolem projektu Parastřelba v ČR je zabezpečit finanční zdroje na dostatečné množství tréninkové 

a závodní munice, moderní střelecké simulátory pro zvukovou střelbu, kvalifikované trenéry 

parastřelby, lektory a odborné asistenty, kteří organizují a zabezpečují tréninky hendikepovaných. 

Dále je nezbytné zajistit odpovídající množství sportovního materiálu do nově vznikajících 

střeleckých tréninkových center. Pro efektivní rozvoj projektu je nutné organizovat periodická 

přezkoušení, školení a lektorské kurzy pro stávající i nové trenéry parastřelby a odborné asistenty, 

včetně odpovídající propagace po celé ČR.  

 

5. Finanční zajištění činnosti 

 

Financování projektu Parastřelba v ČR je koncipováno jako vícezdrojové a je rozděleno na čtyři 

základní oblasti. 

• Státní zdroje – do této kapitoly spadají veškeré státní zdroje (dotace) z investičních a 

neinvestičních programů podporujících sport hendikepovaných (NSA, kraje, města, obce) 

• Soukromé zdroje – dary a příspěvky od soukromých subjektů 

• Svazové zdroje – nepeněžitá podpora ze strany ČSS (dlouhodobě zapůjčený materiál, 

zakoupená munice, poskytnutí vozidla atd.)  

• Vlastní zdroje – členské příspěvky a vedlejší činnost spolku (CZDSA z.s.) 

 

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví 

 

Základními prioritami projektu Parastřelba v ČR je: 

• zajištění provozu nově vznikajících Střeleckých tréninkových center hendikepovaných pro děti, 

mládež a seniory se všemi druhy tělesného a zdravotního postižení na vybraných střelnicích 

v ČR 

• vybudování efektivního systému pro nábor nových zájemců o parastřelbu 

• zabezpečení odpovídajícího materiálního a technického vybavení pro začínající, pokročilé a 

výkonnostní parastřelce 

• poskytnutí kompletního logistického servisu pro reprezentační týmy ČR v parastřelbě a jejich 

dostatečné finanční zajištění 

• realizace závodů národní a světové úrovně v ČR 
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• spolupráce s partnerskými subjekty na rozvoji a propagaci parastřelby v ČR 

• spolupráce se zahraničními reprezentačními týmy a realizace společných tréninkových kempů 

• zajištění větší účasti parastřelců na národních závodech ČSS – ČP, GP, MČR v rámci sportovní 

inkluze 

 

7. Povinná příloha předkládané koncepce  

 

https://www.paralympic.org/shooting/rules 

https://www.paralympic.org/shooting/classification 

https://www.paralympic.org/shooting/events 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1069363&typ=UPLNY 

 

8. Nepovinné přílohy 

 

Souhlasné memorandum mezi ČSS a CZDSA o delegování aktivit 

 

 

Kontakt: 

 

Česká střelecká asociace hendikepovaných z.s. 

Ledrenská 138 

Nový Knín – Sudovice 262 03 

IČO: 08654425 

Email: czechczdsa@gmail.com 

Tel: +420 603 554 783 

 

Odpovědná osoba: Ing Miroslav Lidinský – prezident  

 

Za CZDSA 

  

 

 

.............................................................. 

    Ing. Miroslav Lidinský 

 

V Novém Kníně dne 12.7.2021 

 

 

 

 

https://www.paralympic.org/shooting/rules
https://www.paralympic.org/shooting/classification
https://www.paralympic.org/shooting/events
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1069363&typ=UPLNY
mailto:czechczdsa@gmail.com
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