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Paratrap je zastřešen a  podpo-
rován Mezinárodní střeleckou 
federací ISSF, která usiluje o za-

řazení této střelecké disciplíny na pro-
gram letních Paralympijských her 2024 
v Paříži. V mnoha státech dlouhodobě 
fungují střelecké paratrapové asociace 
a další subjekty, které pořádají domácí 
i mezinárodní soutěže jak pro začína-
jící, tak výkonnostní hendikepované 
střelce. Zejména Itálie, Velká Británie, 
Austrálie a  USA mají velké členské 
základny a  velmi kvalitní juniorské 
i seniorské reprezentační týmy. Jejich 
reprezentanti dosahují srovnatelných 
výsledků jako výkonnostní střelci zdra-
vých národních reprezentací. Do roku 
2020 se uskutečnilo několik vrcholných 
mezinárodních závodů pod hlavičkou 

Všichni víme, že postižení lidé dokáží velké věci a sport 
dnes už dávno není postiženým uzavřen. Platí to také 
pro sportovní střelbu. Já bych vás dnes rád seznámil 
s disciplínou paratrap, což je broková disciplína pro 
tělesně a zdravotně postižené sportovce. V současné 
době je paratrap zařazen jako oficiální střelecká disci-
plína do soutěžního systému International Paralympic 
Committee – IPC. 

Paratrap vým postižením i z dalších střeleckých 
pistolových i puškových disciplín. Mezi 
stávajícími členy najdete střelce po 
amputaci horních i  dolních končetin, 
po ochrnutí od narození či po úrazech, 
paraplegiky – vozíčkáře, sportovce se 
zrakovým nebo sluchovým postižením, 
roztroušenou sklerózou či s neurologic-
kým onemocněním, které částečně 
postihuje pohybový aparát. 

Během roku 2018 a  2019 proběhly 
na střelnici pro olympijské brokové 
disciplíny Brno sportovní semináře 
s  názvem Paratrap v  Brně, kam se 
sjelo mnoho nových zájemců o  tuto 
paralympijskou disciplínu. Na této 
propagačně sportovní akci představili 
mladou střeleckou disciplínu vedle vý-
konnostních reprezentantů ČR v para-
trapu i nejlepší čeští střelci, medailisté 
David Kostelecký a Jiří Lipták společně 
s hlavním trenérem reprezentace Pe-
trem Hrdličkou.

Na území ČR vznikají tréninková cen-
tra paratrapu. Jedná se o střelnice, kde 
jsou pro hendikepované střelce připra-
veny optimální podmínky pro trénink 
i  soutěže. Jedno ze  stěžejních kritérií 
je možnost bezbariérového přístupu 
pro vozíčkáře a  možnost operativní 
úpravy střelišť podle potřeby hendike-
povaných sportovců. Počet střelnic 
zapojených do projektu Paratrap v ČR 
během roku 2019 rapidně vzrostl. 
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PT1, třída SG-S: Sportovci se špatnou 

stabilitou nebo paraplegici soutěžící 
z vozíku vsedě. Sportovci mají poruchu 
v dolní polovině těla, ale žádné funkční 
omezení v horních končetinách.
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IPC, včetně mistrovství světa v italském 
Lonatu a australském Sydney.

Současný stav v ČR
V současné době neexistuje pod Čes-

kým paralympijským výborem žádný 
sportovní střelecký subjekt, který by 
systematicky sdružoval a  připravoval 
reprezentanty ČR v paratrapu. Naopak 
pod Českým střeleckým svazem vznik-
la Česká střelecká asociace hendike-
povaných (CZDSA), která cestou běž-
ných střeleckých oddílů (například SSK 
Dukla Hradec Králové a SSK Gunshot) 
připravuje podmínky pro hendikepo-
vané střelce. 

CZDSA v  současné době sdružuje 
sportovce s tělesným, spastickým, zra-
kovým, lehkým mentálním a  slucho-




