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Práce je zaměřena na sport a klasifikaci zdravotně postižených, klasifikaci
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Abstract

Wheelchair basketbal!

Work objectives: The objective ofthis work is to make a theoretical bases for
wheelchair basketbal!. This work is specialized to sport and the clasification ofhandicapped
players, the classification of dollymen, ínterpretation ofbasíc rules ofwheelchair basketbal!
and a difference between basketbal! and wheelchaír basketbal!.
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1. ÚVOD
Každým rokem vozíčkářů přibývá z důvodu zvyšujícího se počtu autonehod,
nebezpečných sportů,

provozování

života v neustálému stresu a

spěchu

i z důvodu stále se

zlepšující lékařské péče. V České republice každý rok přibude více než 200 lidí, kteří se po
úrazu s poraněním míchy mohou pohybovat jen pomocí ortopedického vozíku.
přibývá

dalších 50-100 lidí,

kteří

ochrnou v

důsledku onemocnění či

Každoročně

jiného neúrazového

poškození míchy. S výjimkou progresivních onemocnění se tito lidé dostávají na vozík náhle.
Člověk upoutaný na vozík řeší najednou mnoho problémů, řeší věci, které mu dříve připadaly

nepodstatné. Všude kolem sebe naráží na mnoho překážek, jsou odkázáni na pomoc druhé
osoby,

často

uzpůsobený

se ani nemohou vrátit ke svému

předchozímu

povolání,

svůj

domov nemají

pro pohyb na vozíku, a to jsou pouze technické problémy. Nikdo z nás, kdo to

neprožil, si ale nedokáže představit, jaký souboj svádí sami se sebou a co se v nich odehrává.
Jak oni sami, tak i jejich rodina jsou tragickou životní změnou zastiženi a jen velmi obtížně se
vyrovnávají se všemi jejími
okamžitě,
opatření,

co

nejdříve

který vede k

po úraze by

zařazení

Sport je nedílnou
biologickou
zařazují

potřebu

se lépe do

důsledky. Potřebují

společnosti,

a

měla

by

přijít

společnosti.

rehabilitace, postižení

méněcennosti,

společnosti

fungovat ucelená rehabilitace, tzn. systém

postiženého člověka do

součástí

i pocity

měla začít

proto pomoc

spoluobčané

tak kompenzují svoji

které zpravidla zdravotní postižení provázejí,

navazují nové kontakty a to nejen s osobami postiženými, ale i

se zdravými lidmi. Sport je tedy neodmyslitelná

součást

prevence

péče

o zdraví

v naší

společnosti.

Po absolvování letní praxe v RÚ Kladruby a v Parapleti, kde jsem se setkávala
převážně

s lidmi na vozíku, mne práce s nimi velmi nadchla. Jelikož již od mládí se

basketbalu a poslední dva roky jsem strávila víceméně v prostředí
spojila tato

dvě

témata dohromady. Tato

diplomové práce.

Zaměřila jsem

bakalářská

vozíčkářů,

neváhala jsem a

práce by se měla stát základem následné

se pouze na teoretickou část basketbalu vozíčkářů.
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věnuji

2. CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Cílem práce je
zaměřena

vytvoření

na sport a klasifikaci

základních pravidel basketbalu

teoretických
zdravotně

vozíčkářů

podkladů

k basketbalu

postižených, klasifikaci

vozíčkářů.

Práce je

vozíčkářů,

výklad

a na rozdíl mezi basketbalem nepostižených a

vozíčkářů.
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3. HISTORIE SPORTU VOZÍČKÁŘŮ
Nejstarší dochovaná zpráva pochází ze 17. století. Významný
v roce 1662,

při příležitosti

slavnostní

večeře,

bylo

popisuje, jak

představeno kolečkové křeslo.

kolečkách =

paradoxem, že prvním uživatelem "židle na

kronikář

wheelchair" byl zdravý

člověk

Je
-

Ludvík Start, který si ho sestrojil pro usnadnění pohybu. Dnes wheelchair známe pod pojmem
vozík.
umožňoval

Teprve až ve 20. století vozík
postiženým deformacemi dolních
vozťku

je zavedlo do

Během

integrace do

vozíčkářů. Přispěla
konfliktů

světa

končetin

ochrnutým osobám nebo osobám

navazovat sociální a pracovní kontakty. Užívání

zdravých lidí a zvýšila se jejich nezávislost na pomoci druhých.

společnosti

se začal formovat též zájem o rekreační a sportovní aktivity
světová

k tomu zejména druhá

byli lidé s těžkým úrazem

páteře

těchto válečných

válka. Následkem

nebo dolních

končetin

a

řada

mladých lidí

toužících po sportu odkázáni na život v invalidním vozíku. Neurochirurg a zakladatel
rehabilitace

paraplegiků

sír Ludwíg Guttmann v

anglickém Aylesbury zahrnul do

léčebného

rehabilitačním

programu i sport

ústavu Stoke Mandeville v

vozíčkářů,

ordinoval

tělesnou

výchovu a sport k překonání psychických i fyzických bariér. Ani on sám netušil jaký to bude
mít úspěch.
Již v roce 1946 byl zaznamenán první pokus přizpůsobit řadu sportovních disciplín pro
pohyb na vozíku. Významnou roli v tomto ohledu sehrály národní tradice a individuální
zkušenosti

fyzioterapeutů.

V USA a

Kanadě

došlo k přizpůsobení lehkoatletických disciplín,

plavání a sportovních her (basketbal, softbal a vodní pólo). V Anglii se
věnovat

šermu, kuželkám,

neboť

pouze národní charakter,
různila.

lukostřelbě,

Spolková nebo klubová

vzpírání a volejbalu. Veškeré sportovní aktivity měly

pravidla nebyla sjednocena a
tělovýchova

sportovní hry tělesně postižených konaly 21.
výhradně

z britských

ostrovů. Soutěžilo

kuželkách a

lukostřelbě.

organizátorem

těchto

byly

uspořádány

vozíčkáři začali

v té

června

době

často

se region od regionu

neexistovala.

1948 za

účasti
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Oficiálně

se první

sportovců vozíčkářů

se v lehkoatletických disciplínách, jízdách zručností,

Mezí šestnáctí

účastníky

figurovaly i

dvě

ženy. Hlavním

her byl dr. Guttmann. Je nutné podotknout, že první Kladrubské hry

už o

tři měsíce dříve

historiografie však tuto

skutečnost

a trvaly od 14.4. do 24.4. Ale bohužel

nezaznamenala. Prvenství však

centru ve Stoke Mendevílle v pořádání mezinárodních her
130 sportovců a sportovkyň.
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vozíčkářů

světová

patří rehabilitačnímu

v roce 1952 za

účasti

Vzrůstající

vozíčkáře

zájem o sport přiměla dr. Guttmanna v roce 1957 k založení organizace pro

nazvanou Mezinárodní organizace her ve Stoke Mandeville (ISMGF- International

Stoke Mandeville Games Federation). Tato organizace nejen
závody v mezinárodním
určovala

disciplín,

měřítku,

ale také

usměrňovala

pořádala

pravidelné

soutěže

a

vývoj jednotlivých sportovních

herní pravidla a stanovovala základní kritéria pro sportovní zdravotní

klasifikaci vozíčkářů.
Guttmannovým

přáním

bylo, aby i

vozíčkáři měli

své olympijské hry, tzv.

paralympiády. Poprvé se mohli účastnit letních olympijských her v Římě v roce 1960, to bylo
měsíce

necelé dva
Původně

po

skončení

olympijských her pro zdravé sportovce v témže

městě.

byly tyto hry zamýšleny pouze pro sportovce s těžkým poškozením míchy, tedy

paraplegiky a odtud máme i jejich název - paraolympiáda, dnes však paralympiáda. Od té
doby následovaly ve

čtyřletých

intervalech hry vozíčkářů v Tokiu, Tel Avivu a Heidelbergu.

IDavním iniciátorem všech her se tak stal dr. Guttmann až do své smrti v roce 1980.
Vzrůstající počet

skupin

tělesně

postižených (elastici,

svalovou dystrofií,manismus) sebou
způsobil

také výrazné zvýšení

přinesl

počtu

nejen

disciplín a

zrakově

potřebu změn

účastníků

postižení, sportovci se

ve zdravotní klasifikaci, ale

paralympiád. V roce 1963 byla

založena organizace ISOD (International Sport Organization for the Disabled), která
zabezpečovala
zrakově

na

zájmy

tělesně

postižených chodících osob, postižených mozkovou obrnou a

postižených. Tato organizace se

tělesně

začala

v osmdesátých letech specializovat zejména

postižené chodící. Na to reagovali ostatní postižení a snažili se založit vlastní

organizace. V roce 1978 vznikla organizace pro spastiky, pro postižené mozkovou obrnou
CP-ISRA a v roce 1981

zrakově

Z nutnosti koordinace

postižení založili vlastní organizaci IBSA.

činnosti těchto

mezinárodních asociací zabývajících se sportem

postižených vznikla v roce 1992 Mezinárodní

koordinační

International Coordinating Comittee). Tato komise
výborem. Dohodla se na užívání

symbolů

začala

komise pro postižené (ICC-

úzce spolupracovat s olympijským

a protokolů.

Rozvoj zimních sportů tělesně postižených byl podstatně pomalejší a souvisel s mnoha
vzájemně

se

podmiňujícími

faktory.

Nejzávažnější

byly:

obtížnější

dostupnost zimních

areálů,

speciální materiální vybavení, kratší možnost dlouhodobé sportovní

přípravy, náročnější

osvojování sportovních dovedností (ve smyslu technickém a taktickém).

sportovních

Průkopníky

v tomto

odvětví

se staly skandinávské

země,

napomohly výhodné podmínky a tradice. Skandinávské

Kanada a USA, kde k rozvoji

země

se tak staly jedny z prvních

pořadatelů zimních paralympijských her a to v roce 1976 ve švédském Ornskoldsviku a v roce

1980 v norském Geilu.

Vzrůstající

zájem o sport mezi
10

tělesně

postiženými dokazuje

nárůst

účastníků
Světové

hry a

na jednotlivých hrách. Kromě paralympiád se konají též jednou za čtyři roky
tělesně

hry

postižených (letní i zimní). Ve Stoke Mendeville se

řada světových či

evropských

šampionátů

každoročně

konají

v jednotlivých sportech (ve vzpírání,

basketbalu, kulečníku, stolním tenise, lukostřelbě, šermu, plavání atd.).
Historie sportu

vozíčkářů

začala

po druhé

světové

válce. N a rozvoji sportu

postižených se podílely technologické postupy a zdokonalení vybavení týkající se
v konstrukci a

funkčnosti

invalidního vozíku, zlepšení sportovní

procesů

tréninkových

přípravy

změn

využívající

(http://www .cstps.cz/cstps/jnp/cz/gen/clanek/sporty-basketbal-

historie.html [cit. 2007-08-02]).

3.1 Historie basketbalu vozíčkářů ve
První centra, kde byl realizován

světě

rehabilitační

program, jehož základem byl basketbal,

se nacházela na území Nové Anglie a Kalifornie.
Za místo vzniku basketbalu

vozíčkářů

je považováno anglické

město

Aylesbury, kde se také

nacházelo centrum pro lidi s poraněním míchy jménem Stoke Mendeville.
patří

Největší

zásluha

siru Ludwigu Guttmannovi, který se snažil propagovat a podporovat sport vozíčkářů po

celém

světě.

V den otevíracích slavností 28.

července

1948 zorganizoval první Stoke

Mendevillské hry. Touto cestou se snažil naplnit svoji vizi o zařazení
OH a podpořit tak integraci postižených lidí do
Mezi
vystřídáno
umístěných

nejpopulárnější

sporty

basketbalem. V té
na konci hracího

hřiště.

vodní pólo, ale již v roce 1945 bylo

koše desku, ale byly

volně zavěšeny

byla velmi

snadnější pohánění,

ale

přesto

těžká,

na

tyčích

Hra sestávala ze dvou hracích polovin trvajících 15
počítal

za jeden bod.

vpředu měla připevněná

velká kola pro

minut. Jiné pravidlo omezující hru neexistovalo. Každý koš se
Kolečková křesla

do programu

společnosti.

vozíčkářů patřilo

době neměly

vozíčkářů

po stranách

manipulace s nimi byla obtížná. Až do roku 1955 se hrálo

podle těchto pravidel.
V únoru 1947 byl v Kalifornii sehrán první oficiální zápas v basketbale
mezi

dvěma rehabilitačními

1948 zaznamenal basketbal
podnikl

roční

vozíčkářů

centry (Bermingham Hospital vs. Corona N aval Hospital). V roce
vozíčkářů

turné po amerických

další rozvoj, když birminghamský celek Flying Wheel
rehabilitačních

podporu v týdeníku Los Angeles Examiner,

čímž

centrech. Toto turné

mediální

došlo k popularizaci nejen basketbalu, ale i

ostatních sportů tělesně postižených. Zároveň i napomohlo k

ll

mělo

vytvoření

univerzitních klubů.

V roce 1949 v Galesburgu, Illiois, byla z iniciativy profesora Tima Nugenta z
Illinoiské univerzity založena Národní basketbalová asociace
uspořádala ještě

Wheelchair Basketbal Association), která

vozíčkářů

(NWBA- National

v témže roce první národní

šampionát. Historicky prvního amerického šampionátu se účastnilo šest družstev.

Vítězem

se

stalo družstvo Kansas City Rolling Pioneer. Již rok předtím se uskutečnil basketbalový turnaj
o

přeborm'ka

USA a exhibice

vozíčkářů

organizován Americkým sdružením

mezi družstvy

válečných veteránů,

válečných vysloužilců,

který byl

kdy na jiných místech ve

světě

umírali paraplegici v utrpení a odříznutí od společenského života. Ke spojení obou mistrovství
došlo v roce 1952. Brzy poté se začal basketbal vozíčkářů šířit i do jiných zemí

světa

a stal se

tak mezinárodním sportem.
V roce 1955 se družstvo Pan American Jets
vozíčkářů

představilo

na mezinárodních hrách

ve Stoke Mandeville a zahájilo tak hegemonii amerických basketbalistů

vozíčkářů

na mezinárodním poli, která trvala až do konce 60. let, kdy se na paralympijských hrách a
světových

šampionátech

začala

prosazovat i jiná družstva (Izrael, Argentina). První

mezinárodní organizací byla Mezinárodní federace her ve Stoke Mandeville (ISMGF),
založená v roce 1957. V roce 1973 byla v USA založena Mezinárodní federace basketbalu
vozíčkářů

(IWBF). Tato federace dnes

basketbalovou federací (FIBA)

řídí

připravuje

veškeré mezinárodní

a schvaluje

změny

soutěže

a ve spolupráci s

v pravidlech. Evropská zóna

IWBF koordinuje vývoj basketbalu na území Evropy. Eurozóna organizuje mistrovství
Evropy skupiny A (12 nejlepších mužstev) a skupiny B. Dále pohárové

soutěže

Champions

Cup, André Verwaugen Cup a Willi Brinkman Cup. Pod záštitou IWBF se koná mistrovství
světa

a ve spolupráci s mezinárodním paralympijským výborem (IPC) paralympijský turnaj.

Ženy sehrály svůj první mezinárodní turnaj v roce 1983 v Angers ve Francii a dnes mají
stejně

jako muži mistrovství

světa

i Evropy,

zúčastňují

se paralympiád a hrají klubovou

pohárovou soutěž Women's Championship.
(Stronkhendl, 1996, http://www.cstps.cz/cstps/jnp/cz/gen/clanek/sporty-basketbalhistorie.html [cit. 2007 -08-02]).

3.2 Historie basketbalu vozíčkářů v ČR
V České republice má basketbal vozíčkářů kratší historii. Vznikal v sedmdesátých
letech jako
1984 se

doplněk

začalo

rehabilitace v rehabilitačních ústavech v Kladrubech a Hrabyni. Až v roce

se specializovanou sportovní
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přípravou.

V roce 1987

se konalo první

neoficiální mistrovství ČR v Hrabyni a o rok později v březnu 1988 v Praze 1. přebor ČR v
basketbale

vozíčkářů,

který

proběhl

za

účasti čtyř

družstev (USK META Praha, SLOVAN

Kladruby, META Hrabyně a TJ MORAVIA Brno).
V roce 1991 proběhla ustavující schůze STK sekce PARA basketbalu, kde byl
schválen návrh na nový systém

soutěže

pro rok 1992. Od roku 1992, kdy byla schválena

základní pravidla pro Národní basketbalovou ligu, probíhá domácí
týmů

třech

v

pěti

až

soutěž

za účasti

víkendových turnajích systémem každý s každým.
těsném závěsu

týmem je USK META Praha, v jeho
MORAVIA Brno). META

Hrabyně

tří českých

Nejúspěšnějším

se drží družstvo SK Hobit Brno
zvítězila

(dnes SKV Frýdek-Místek)

(dříve

TJ

soutěži

v ligové

v roce 1993.
Dnešní ligová
českého

soutěž

byla

rozšířena

o

dvě

systému přinesla novou konkurenci a motivaci

zahraniční

zaběhlého

rakouská mužstva, která do
uspět.

Výhodou je

skutečnost,

mužstva svojí výkonností se těm českým velmi blíží, což je pro další vývoj

že

obě

soutěže

velmi slibné. Jelikož v České republice mají ženy nedostatečný zájem o basketbal na vozíku,
je

umožněno klubům

hrát ligové zápasy

koedukovaně.

V

české

ligové historii však zatím

figuruje jediná žena, Zdena Smékalová z Hobitu Brno.
Po dosažení patnácti let hrají
nejsou v
věkový

českých

těchto

jednoho bodu.

stejnou

soutěž

jako

dospělí, neboť

klubech vhodné podmínky pro systematickou

rozdíl se tak stává

nasazováním

hráči

příliš

vysokým, je snaha o lepší

mladých do zápasu a dokonce i mají

Tímto

způsobem

přípravu

v

současnosti

mládeže. Jelikož

uplatnění hráčů

zvýhodněnou

odečtením

klasifikaci

trenér mužstva více motivuje

hře

ve

začínající

hráče.

V roce 2002 byl založen Český pohár, soutěž všech tří českých mužstev, doplněný o
hráče

hrající v

zahraničí, kteří pochopitelně

nemohou zasahovat do národní ligové

soutěže.

Český pohár se hraje vždy v polovině května, pořadatelem je loňský vítěz a je časovým

mezníkem pro

uzavření

a vyhodnocení klubové sezóny.

Zároveň

začíná

příprava

reprezentačního mužstva. Dosavadní bilance mužstev v Českém poháru je vyrovnaná.

České týmy organizují a pořádají každoročně mezinárodní turnaje. USK META Praha
tradičně pořádal
uskutečněny

nejstarší mezinárodní turnaj o Pohár Mladé fronty, poslední

pod vedením organizátora Saši Pokorného. Tento turnaj

ročru'ku

v roce 2003. Jeho

Knápka

pořádala

vítězem

ročníky

byly

skončil pořádáním

20.

se stal SK Hobit Brno. V rámci memoriálu MUDr. V.

mezinárodní turnaje META

Hrabyně.

Od roku 1996 celý memoriál

včetně

basketbalového turnaje organizuje Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
Ve Frýdku-Místku (SKV Frýdek-Místek) probíhaly turnaje Beskydy Cup. V
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Brně

se u

příležitosti

výstavy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Rehaprotex konal mezinárodní

turnaj Reha Cup.
Od roku 1996 se brněnský tým

účastní

evropské pohárové

soutěže

André V ergauwen

Cup (AVC) a od roku 1997 se pořádá jedna ze základních skupin AVC v Brně. Dosud se však
nepodařilo brněnskému

přestože

týmu ze základní skupiny postoupit,

stál už

několikrát

na

prahu postupu do finálového turnaje. Brno se stalo také úspěšným organizátorem Mistrovství
Evropy skupiny B v roce 2000, kde Česká reprezentace pod vedením trenérky Jitky Erbenové
postoupila mezi elitních 12

celků

v

Evropě.

Brně

V lednu roku 2003 se v

znovu konalo

Mistrovství Evropy skupiny B. Trenér týmu Martin Kučera se svými asistenty znovu postavil
mužstvo, které se utkalo s dalšími sedmi týmy o postup mezi evropskou elitu. České národní
mužstvo sehrálo

několik

Polska, s výraznou
Hercegoviny a

vyrovnaných utkání, ale

převahou

těsně

prohrálo s reprezentanty Turecka a

však vyprovodilo z palubovky

přes závěrečnou

hráče

porážku se Slovinskem postoupilo ze

Finska a Bosny-

čtvrtého

místa mezi

dvanáct nejlepších mužstev Evropy.
Jen půl roku na to vzlétlo letadlo s národním mužstvem na cestu do
Evropy skupiny A na Sardinii. Tento Evropský turnaj byl vrcholem
mnoho

hráčů českého

kádru. Setkání s nejlepšími

hráči

Evropy a

dějiště

hráčské

světa

Mistrovství
kariéry pro

bylo hlubokým

zážitkem, stejně jako vítězství nad mužstvy Švédska a zejména Turecka. První díl snu se
reprezentantům

splnil, prodloužili svoje setrvání v nejlepší evropské dvanáctce o dva roky,

tedy do Mistrovství Evropy 2005 v
reprezentační výpravě

dovést

do

vítězného

Paříži.

Ani na tuto vrcholnou

odcestovat v úplném složení. Bohužel se
konce

české

mužstvo

sestoupilo

nepodařilo
zpět

do

se

nepodařilo

žádné utkání
skupiny B.

V dnešní

době

(Německo,

Itálie, Rakousko) (http://www.wbasket.cz/index.php?akce=4 [cit. 2007-08-10]).

má 5

hráčů

a

soutěž

podepsanou smlouvu s profesionálními týmy v

zahraničí

3.3 Historie paralympijského výboru

3.3.1 Mezinárodní paralympijský výbor
Mezinárodní
založen v roce 1982

koordinační
čtyřmi

výbor

světových

organizací postižených

mezinárodními federacemi jako

olympijského výboru. V roce 1992 z Mezinárodního
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) dnes

slučuje
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tyto

sportovců

byl

určitý protějšek

Mezinárodního

koordinačního

výboru vznikl

čtyři

mezinárodní federace:

1. INAS - FMH (mentálně postižení sportovci)
2. CP ISRA (spasticky postižení sportovci-lidé ochrnutí

převážně

následky

dětské

mozkové obrny, zejména vady vrozené):
(tělesně

3. IWAS

postižení

sportovci-převážně

vady získané, zejména poúrazové

stavy)
4. IBSA (zrakově postižení sportovci)

Sluchově

postižení sportovci mají vlastní organizaci: Mezinárodní deaflympijský

(dříve

výbor IDC

CISS). I

přes

nemalé snahy nejsou

aktuálně

sdruženi do Mezinárodm'ho

paralympijského výboru. Jejich vrcholné akce- deaflympiády (dříve Světové hry neslyšících)
se konají vždy v lichých letech za paralympiádami. První deaflympiáda se konala v roce 1924
v Paříži.
Mezinárodní paralympijský výbor je reprezentativním mezinárodním subjektem, který
určuje,

dohlíží a koordinuje organizaci paralympijských her (z větší

a kontinentálních
zdravotně

soutěží

pro

zdravotně

vzdělávací

a

rehabilitační

prostřednictvím

zdravotně

a identity

postižených

programy, výzkumy a

sportu usiluje o

také mezinárodních

postižené sportovce). Prosazuje také integraci sportu

postižených do mezinárodru'ho hnutí nepostižených

chránění bezpečnosti

části

sportovců.

podpůrné

rozšiřování příležitostí

sportovců při

pro

zachování a

Pomáhá a podporuje
řadě

aktivity a v neposlední
zdravotně

postižené osoby a

tréninkové programy jsou jedním z prostředků ke zvýšení jejich schopností a dovedností.

3.3.2 Český paralympijský výbor
Český paralympijský výbor (ČPV) byl založen dne 26. ledna 1994 z iniciativy Mezinárodního

paralympijského výboru po

dohodě

národních

svazů zdravotně

postižených

sportovců

jako

paralelní organizace vůči Českému olympijskému výboru. Ovlivňuje prostřednictvím
sdružených

svazů přípravu sportovců

na vrcholné

světové soutěže.

Jedním z hlavních

úkolů

Českého paralympijského výboru je zabezpečení důstojné reprezentace České republiky na

letních i zimních paralympiádách a deaflympiádách.
Řádní členové ČPV jsou sdruženi do IPC (Mezinárodní paralympijský výbor) a čeští neslyšící

sportovci do IDC (Mezinárodní deaflympijský výbor).
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Mezi členy Českého paralympijského výboru patří:
•

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS)

•

Česká federace sportovců s centrálními poruchami hybnosti Spastic Handicap

(ČFSCPHSH)

•

Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS)

•

Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS)

•

Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS)

Přidruženým členem ČPV je Český svaz vnitřně postižených sportovců a mezi orgány ČPV
patří Výkonné grémium Českého paralympijského výboru a Čestné předsednictvo ČPV

(http://www.paralympic.cz/cs/ceskyparvyb/Default.aspx [cit. 2007-08-1 0]).

3.4 Vrcholné světové sportovní soutěže

3.4.1 Paralympijské hry
Vrcholnou

soutěží

pro

špičkové

sportovce s

různými

zdravotními postiženími jsou

Paralympijské hry. Základní filozofií provázející paralympijské hnutí je, že tito
sportovci mají schopnosti a zkušenosti rovnocenné s nepostiženými sportovci.
nepostižení sportovci i oni se musí podrobit

přísným

kvalifikacím a

výběru

světoví

Stejně

jako

do národních

týmů.

Tyto hry vznikly zásluhou anglického neurochirurga sira Ludwiga Guttmana ve Stoke
Mandevillské nemocnici v Aylesbury v Anglii. Ludwig Guttmann v roce 1948 zorganizoval
Mezinárodní hry

vozíčkářů

kryjící se

časově

s londýnskou Olympiádou. Všechny pokusy o

spojení olympiády a paralympiády byly až do roku 1960 neuskutečněné. První paralympijské
hry byly uspořádány v Římě v roce 1960. Stalo se tak jen pár týdnů po XVII. římských
Olympijských hrách.
Nejdříve

Těchto

Her se účastnilo 400

špičkových atletů

byli aktéry Paralympijských her pouze sportovci

rozvojem paralympijského hnutí se

připojili

z 23 zemí.

vozíčkáři,

ale až postupným

sportovci s dalšími druhy postižení. Z toho

vyplývají i vyšší nároky na časovou koordinaci her a financování
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sportovců.

Náročnost přípravy

i

špičkové

výkony atletů na Paralympijských hrách se dokonale vyrovnají

Olympijským hrám, avšak liší se velkým počtem různých zdravotních kategorií pro jednotlivé
soutěžní

disciplíny.

Poslední paralympiáda se
soutěžními

uskutečnila

v

řeckých

Aténách v roce 2004. Mezi

disciplínami byly: atletika, basketbal, boccia, cyklistika, fotbal, goalball, jezdectví,

judo,

lukostřelba,

První

předobraz

plavání, stolní tenis,

střelba,

šerm, tenis, volejbal, vzpírání.

dnešních zimních paralympiád se konal v roce 1976 v Ornskoldviku ve

Švédsku. Poslední zimní Paralympijské hry proběhly v roce 2006 v Turíně, Itálie.
Soutěžními

disciplínami v roce 2006 byly: alpské lyžování, severské lyžování, biatlon, curling

a sledge hokej.
V historii samostatné České republiky byli naši paralympionici úspěšní takto:
Na X. Letních paralympijských hrách v Atlantě 1996 vybojoval ČPT 10 medailí (2-7-1).
Na Vll. Zimních paralympijských hrách v Naganu 1998 získal ČPT 7 medaili (3-3-1).
Na XI. Letních paralympijských hrách v Sydney 2000 získal ČPT 43 medaili (15-15-13)
Na VIII. Zimní paralympiádě v Salt Lake City 2002 získal ČPT 5 medaili (2-1-2)
Na XII. Letních paralympijských hrách v Aténách 2004 získal ČPT 31 medailí (16-8-7)
Na IX. Zimní paralympiádě v Turíně 2006 získal ČPT 1 medaili (0-1-0)
Nejúspěšnějším sportovcem v historii České republiky na letních paralympiádách je

spastik Roman Musil (4-1-1)
Nejúspěšnější českou sportovkyní v historii České republiky na zimních paralympiádách

je zrakově postižená Kateřina Teplá-Šromová s vodiči Pavlem Teplým (1998) a Renátou
Karamanovou (2002) s medailovým ziskem 4-2-0.
Letní paralympijské hry:
I.

1960 Rím

Itálie

VliT.

1988 Soul

Korea

II.

1964 Tokio

Japonsko

IX.

1992 Barcelona

Spanělsko

III.

1968 Tel Aviv

Izrael

X.

1996 Atlanta

Georgia,USA

IV.

1972 Heidelberg

Německo

XL

2000 Sydney

Austrálie

v.

1976 Toronto

Kanada

XII.

2004 Atény

Recko

VI.

1980 Arnhem

Holandsko

X/ll

2008 Peking

Cína

V.Británie

XIV.

2012 Londýn

V. Británie

VII. 1984 Stoke Mandeville
Nassau County

USA
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Zimní paralympijské hry:
I.

1976 Ornskoldsvik

Svédsko

VI.

1994 Lillehammer

Norsko

ll.

1980 Geilo

Norsko

VII.

1998 Nagano

Japonsko

III.

1984 Innsbruck

Rakousko

VIII.

2002 Salt Lake City

USA

IV.

1988 Innsbruck

Rakousko

IX.

2006 Turín

Itálie

v.

1992 Albertville!fignes

Francie

X

2010 Vancouver

Kanada

(http://www.paralympic.cz/cslhistory/Default.aspx [cit. 2007-08-10])

3.4.2 Deaflympijské hry

Pro

špičkové

neslyšící sportovce jsou deaflympiády

(dříve Světové

hry neslyšících)

vrcholnou soutěží.
Jsou organizovány Mezinárodním deaflympijským výborem
sluchově

postižených

sportovců-

jednotlivých postižení i sportovních

sportů.

způsobu

a na paralympijských hrách, kde je velký

Nebylo by prakticky možné

Mezinárodní výbor

CISS) a konají se vždy následující rok po paralympijských

hrách. Deaflympiády se, vzhledem ke specifickému
samostatně

(dříve

soutěží,

organizačně

Neslyšící sportovci nejsou již dále

bývá

zvládnout
členěni

v jedné kategorii postižení, jako je tomu u

počet

komunikace, konají vždy
zdravotních kategorií u

organizační zátěž

na hranici únosnosti.

začlenění

sportovců

dalších

do zdravotních kategorií a

většiny

ostatních

typů

a i dalších

soutěží

postižení

všichni

(mentálně

postižení také soutěží v jedné zdravotní kategorii).
První letní deaflympiáda se uskutečnila již v roce 1924 v Paříži, první zimní pak v roce 1949
v Seefeldu.
Soutěžními

disciplinami letních deaflympiád jsou: atletika, badminton, basketbal,

bowling, cyklistika, fotbal, házená,

orientační běh,

plavání, stolní tenis,

střelba,

tenis, vodní

pólo, volejbal, zápas.
Na zimních deaflympiádách se

soutěží

v alpském lyžování,

běhu

na lyžích, ledním hokeji a

snowboardingu.
Reprezentační tým Československé republiky se poprvé účastnil v roce 1928 II.

Letních světových her neslyšících v Amsterodamu a fotbalový tým si z Her přivezl také první
medaili - stříbrnou.
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V historii samostatné České republiky naši deaflympionici získali:
7 medailí na XVII. Letní deaflympiádě v Sofii 1993 (3-2-2)
2 medaile na XIV. Zimní deaflympiádě v Yllase/Rovaniemi 1995 (0-0-2)
4 medaile na XVII. Letní deaflympiádě v Kodani 1997 (2-1-1)
4 medaile na XIV. Zimní deaflympiádě v Davosu 1999 (4-0-0)
9 medailí na XVIII. Letní deaflympiádě v Římě 2001 (4-3-2)
4 medaile na XIV. Zimní deaflympiádě v Sundsvallu 2003 (2-1-1)
6 medailí na XVIII. Letní deaflympiádě v Melbourne 2005 (3-1-2)
Nejúspěšnějším sportovcem (sportovkyní) v historii České republiky na letních

deaflympiádách je Margaréta Trnková - Hanne (4-0-0).
Nejúspěšnější sportovkyní v historii České republiky na zimních paralympiádách je Petra

Kurková s medailovým ziskem 6-1-1. Tato vynikající

lyžařka

je také nejlepší

českou

handicapovanou sportovkyní všech dob.

Letní deaflympiády:
I.

1924

Paříž

Francie

XII.

1973 Malmo

ll.

1928

Amsterodam

Nizozemí

XIII.

1977

III.

1931

Norimberk

Německo

XIV.

1981 Kolín n. Rýnem

Německo

IV.

1935

Londýn

Anglie

XV.

1985 LosAngeles

USA

v.

1939

Stockholm

Švédsko

XVI.

1989 Cristchurch

Nový Zéland

VL

1949

Kodaň

Dánsko

XVII.

1993 Sofia

Bulharsko

VIL

1953

Helsinky

Finsko

XVIII.

1997

VIII. 1957

Brusel

Belgie

XIV.

2001 Rím

Itálie

IX.

1961

Miláno

Itálie

XV.

2005 Melbourne

Austrálie

X.

1965

Washington

USA

XVI

2009 Tchaj-pej

Tchajwan

XL

1969

Bělehrad

Jugoslávie
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Bukurešť

Kodaň

Švédsko
Rumunsko

Dánsko

Zimní deaflympiády:
I.

1949

Seefeld

Rakousko

IX.

1979

Meribel

Francie

II.

1953

Oslo

Norsko

X.

1983

Madonna di Cp.

Itálie

III.

1955

Ober-Ammergau

Německo

XI.

1987

Oslo

Norsko

IV.

1959

Montana

Svýcarsko

XII.

1991

Calgary

Kanada

v.

1963

Are

Švédsko

XIII.

1995

Yllasa/Rovaniemi

Finsko

VI.

1967

Berchtesgaden

Německo

XIV.

1999

Davos

Svýcarsko

VII.

1971

Adelboden

Švýcarsko

XV.

2003

Sundsvall

Svédsko

Lake Placid

USA

XVI.

2007

Salt Lake City

USA

VIII. 1975

(http://www.paralympic.cz/cslhistory/Default.aspx [cit. 2007-08-10])
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4. VYZNAM TV A SPORTU TELESNE POSTIZENYCH
Léčebné účinky tělesných cvičení

jako aplikovaná varianta rehabilitace jsou známé až

ve 20. století. Avšak první uvědomělé léčebné cíle pohybu lze najít již o mnoho let dříve.
Ve třetím tisíciletí př. n. 1. vzniká ve staré Číně "Kniha o vnitřním životě", která je
pravděpodobně

vůbec.

nejstarší publikací

léčebné

Vznikla také soustava

a zdravotní

gymnastiky Kong-fu. Ta podporuje peristaltiku, stimuluje dýchací pohyby a krevní cirkulaci.
Obdobné

systematičnosti
"záměrné

lékařství,
Egyptě

se

ve srovnatelné

tělesných

publikací o

tzv.

úrovně

cvičeních

pohybové aktivity,

době

dosáhli i v Indii. Ajurvéda se tak stala nejstarší

metodě

jako
kromě

udržování zdraví. První záznam o

jógy, pochází z Indie, kde

staří

znavení těla prací". S rozmachem hygieny ve staré Indii i

začalo

poprvé záměrně používat

pocházejí doklady o velké

oblibě

působení

vodního

Egyptě,

prostředí.

učitelích

plavání, zmínky o

Indové rozvinuli
jako kolébce

Z tohoto období v

plavání a dokonce i o

plavání žen.
Teprve až ve starém Řecku a Římě nastal vlastní rozvoj léčebné gymnastiky. Pobyt
nebo pohyb ve vodě doporučoval Hippokratés, Asklepiádus, Galénos, Alexandrijská škola a
Aurealiánus, který dokonce zmiňoval význam tělesných cvičení v období rekonvalescence při
motorických ochrnutích.

Vyhřívaný

metrů)

bazén (55x20

byl vrcholnou stavbou v

Caracallových lázních.
Vodoléčbu
středověku

za hlavní terapeutickou metodu (Kánon medicíny) považovalo ve
lékařství

neortodoxní arabské

konstrukcí prvních náhrad, protéz,
který byl

rovněž lékařem,

aparátů

popsal aplikaci

- A vicenna. Chirurg Paré v 16. století proslul
i

korzetů

pro osoby s poškozenou páteří. Mendéz,

tělesných cvičení

lidí". Ital Cardano popisuje ve svém díle "O

ochraně

zvyšuje

oproti tomu plavání ve
přirozené

vodě

studené

postupného zvyšování

zátěže,

zároveň

vodě

neobyčejně

teplo, utišuje touhu a povzbuzuje

léčení

zdraví"

studené, ne však teplé. O plavání píše: " ....plavání v teplé
nervům,

v

chuť

"starých a

především

zmrzačených

pohyb ve

vodě

odnímá síly a škodí všem

posiluje

tělo,

prospívá

hlavě,

k jídlu... ". Mercurialis razil zásadu

doporučoval mořské

koupele, a to i osobám

ochrnutým.
V

českých

zemích je

třeba zdůraznit přínos

J. E.

Purkyně

a I. Kodyma s jeho

nadčasovým "desaterem" a "Úvodem do tělovědy". Léčitelný a vodoléčebný tělocvik

propagovali Spott, Hirsch a
mrzáků

Kučera.

v Praze pod vedením P.

V roce 1908 byl založen Spolek pro

Jedličky,

léčbu

a výchovu

který v roce 1913 vybudoval ústav sloužící dodnes.

Tehdy byl tento ústav základem rehabilitace. Po vzoru
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Jedličkova

ústavu vznikají obdobné

ústavy v Brně, B. Štiavnici a léčebnou TV začínají praktikovat ambulantně v některých
rehabilitační

nemocnicích. V roce 1938 byl založen Státní

ústav v Kladrubech,

později

v

Jánských Lázních, Chuchelné, Velkých Losinách, Vráži, Železnici, Hrabyni atd.
Ve 20. století specializované ústavy v
metodika vycházejí z Lingova systému

Německu,

(např.Bjorkstenová,
směrem

posouvají ideu vracení z cesty "invalidizace"
přijal

v roce 1918

Austrálii a Skandinávii a

senát první legislativní úpravu této

vyspělá

Bukh, Thulin, Kennyová) a

k samostatnému životu. V USA již
věci. Ještě předtím

v USA vznikají

Školy pro reedukci a rehabilitaci válečných invalidů, ale s uceleností mezi postižením a
readaptačními, reedukačními, resocializačními

dalšími

lze setkat až po druhé světové válce. V
Rehabilitačně

se

začíná

českých

procesy i prevencí sociálních škod se

zemích později, až v 70. letech.

využívat sportu a sportovních

znovunabývání zdraví a psychické rovnováhy. V roce 1948 se

soutěží

uskutečnily

jako metody

první hry

tělesně

postižených v anglickém Stoke-Mandeville.
První letní paralympiáda se konala u příležitosti OH v Římě v roce 1960 a první zimní
tělesně

paralympijské hry

a

zrakově

postižených

sportovců

se konaly v roce 1976 ve

švédském městečku Omskoldsvik. Těchto sportovních vrcholných soutěží se zúčastňují i naši
sportovci
(http://fsps.muni.cz/struktura/katedry/ksm/documents/ucebni_texty_aplikovana_telesna_vych
ova!Telesne_postizeni.pdf [cit. 2007-08-1 0]).
V

současnosti

je známa

skutečnost,

která se dostává stále hlouběji do

podvědomí

lidí,

že tělesná kultura je významnou a nezastupitelnou součástí lidského života.
Stejná pravidla platí jak pro populaci
zdravotním postižením.
potřebu,

tak i pocity

Tělesně

nepostižených osob, tak i pro osoby se

postižení sportovci kompenzují jak svoji biologickou

méněcennosti,

zmínku fakt, že mezi sportujícími

zdravotně

které zpravidla zdravotní postižení provázejí. Stojí za

tělesně

postiženými

občany

je více pracujících, více jich

založilo vlastní rodinu, mají lepší podmínky pro výchovu svých
uplatňují

ve

společenských

nesportující. Jsou
negativních

vlivů,

rovněž

funkcích a

obecně

psychicky

vyrovnanější,

dětí,

mnohem více se

mají širší okruh kontaktů než

tělesně

postižení

žijí plnohodnotným životem a výskyt

jako je alkohol, toxikománie, fluktuace, rodinné zvraty, špatná pracovní

morálka, asociální chování, jednání včetně kriminality či sebevraždy, je u nich mnohem menší
(Kříž,

1986).

Sport a fyzická aktivita jsou dnes považovány za
postižených.

Kromě

důležité

prvky rehabilitace

tělesně

fyzického zlepšení může sport také poskytnout psychologickou a sociální
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prostředkem

stimulaci a je tedy

k prolomení izolace. Sport je tedy

neodmyslitelná součást prevence péče o zdraví v naší
potřeby tělesně

Problémy a
společnosti.

jako

(Sqrensen, 1987).

postižených osob jsou již i u nás v popředí

zájmu

Postižení není jen tragédií postiženého, ale také jeho rodiny a blízkých přátel.
těžce

Jednou ze skupin

postižených jsou osoby s trvalým ochrnutím dolních

odkázáni na život v invalidním vozíku. Hlavními
době

úrazy. V poslední
rekreačních

společnosti

doporučován

však

příčinami

lidé

ochrnutí jsou dopravní nehody a

narůstá počet případů poranění

aktivitách. Ukázalo se, že pro

končetin,

vzniklých

vozíčkáře je prospěšné

při

sportovních a

zvykat si na fyzické aktivity

jak z hlediska fyziologického, tak zejména z hlediska psychického.

Tělesná

výchova se zdá

být jedním ze základních prvků rehabilitačního procesu. Za specifické cíle tělesné výchovy a
sportu vozíčkářů považujeme :
1. Rozvíjení základních pohybových schopností a dovedností, jimiž jsou obratnost, síla,
vytrvalost, udržení rovnováhy, prostorová orientace, rychlost reakce, zvládnutí jízdy
součásti těla",

na vozíku ve smyslu " vozíku jako

zručnost,

manuální

hygienické

návyky apod.
2. Osvojení

regeneračních

a

kompenzačních

metod, tj.

psychorelaxační

techniky,

automasáž, kompenzační cvičení, posilování, strečink aj.
3. Formování psychických vlastností, tj. volrubo úsilí, schopnosti koncentrace, zvládání
emocí,
vyrovnání se s konfliktními situacemi, kompenzace

pocitů méněcennosti,

adaptace a

kooperace atd.
4.

Překonávání

sociálních bariér, tj. navazování

zdravými lidmi,

přijetí

kontaktů

sociálních rolí, možnost

se

výměny

zdravotně

postiženými i

zkušeností a informací,

propagace dosažených výsledků, pozitivní příklad pro dosud nesportující vozíčkáře aj.
5.

Předcházení

vzniku tzv.

civilizačních

chorob

způsobených

nedostatkem pohybu,

nevhodnou životosprávou, z časté neurotizace a z vlivu stresogenních faktorů.
Dalším vlivem byla integrace a socializace.
aktivity

pozitivně

ovlivňují

Jednoznačně

plnohodnotné zapojení do

soudržnost (podobné zpracování viz

předchozí

se prokázalo, že
společnosti,

odstavec:

Křižík,

sociologických studií bylo zjištěno, že tělesná výchova a sport umožňují
zdravých a postižených (Kábele, 1992).
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tělovýchovné

posilují rodinnou

1986). Na
společnou

základě

participaci

4.1 TV a sport vozíčkářů
Výši míšní léze odpovídá i funkční zdatnost organismu. Neochrnuté svaly, především
na horních

končetinách

a

zčásti

i na trupu, fungují zcela

pravidelnému pohybu na vozíku hypertrofické,

zvláště

normálně

a naopak jsou díky

pak vlivem sportovního tréninku. Je

však třeba poznamenat, že při zatěžování horních končetin týmž výkonem nastává asi o
padesát procent větší zatížení srdce než při zatěžování končetin dolních. Často bývá narušena
funkce udržování

moči

až úplná inkontinence, na což je nutno brát ohled při dlouhodobých

sportovních výkonech. Paraplegici a kvadruplegici mívají tendenci k
může

zácpě,

sportovní

zátěž

ji

zvýraznit nebo naopak vést k mimovolnímu uvolnění stolice (Heller, 1996).
Hlavním nebezpečím, které provází dlouhodobý pobyt na vozíku je vznik proleženin

(dekubitů), především

končetinách

v oblasti sedacích

se mohou vyskytovat

svalové spasmy. Zvýšené
končetin,

což

může

napětí

hrbolů

a

křížové

kosti. Na ochrnutých dolních

spontánně či různými podněty

velkého

počtu svalů může

snadno vyprovokovatelné

vyvolat až mimovolní pohyb

postiženého sportovce vyvést z rovnováhy a

negativně

ovlivnit jeho

výkon.
Sportovní výsledky záleží nejen na vlastní zdatnosti, odvislé od míry funkčního
postižení a míry případných zdravotních komplikací, ale i na technickém vybavení, typu
vozíku.

Běžný vozík

nelze použít pro hry (například basketbal) ani pro atletické jízdy. Pro

tento účel se užívají vozíky speciální konstrukce (takzvané "formule"). Jsou odlehčené
s minimálním zatížením předních malých kol, zadní kola jsou kvůli
dovnitř

stabilitě odkloněna

a mají malé hnací kruhy (Heller, 1996).

(http://fsps.muni.cz/struktura/katedrylksm/documents/ucebni_texty_aplikovana_telesna_vych

ovalAplikovane_poh_ aktivity.pdf [cit. 2007-08-29])
Odhaduje se, že u nás žije přes pět tisíc vozíčkářů, přičemž ročně asi 200 až 300
přibývá. Vozíčkáři jsou sužováni

specifickými zdravotními problémy. Mnozí trpí poruchami

kontroly moče a stolice, někteří mají problémy i s příjmem potravy, a proto jsou odkázáni na
pomoc okolí. Tyto základní obtíže jsou komplikovány druhotnými projevy, jako jsou atrofie
ochrnutých svalů, demineralizace kostí, zhoršená cirkulace v ochrnutých dolních končetináclt,
která může vyústit v tvoření trombů nebo dekubitálních vředů a všeobecně snížená oxygenace
-

okysličování

organismu. Připočteme-li k tomu problémy ve sféře sociální a psychologické,

získáváme na osobnost vozíčkáře zcela nový náhled. Ten správný musí být oproštěn od lítosti,
soustrasti, strachu nebo přezírání a naplněn ochotou přijmout realitu postižení a vytvořit
podmínky pro nezávislé zapojení do normálního života (Kábele, 1992).
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Zásadní a výchozi význam v komplexní péči o vozíčkáře má léčebná rehabilitace,
která bohatě využívá prostředků tělesné výchovy a sportu.

Léčebná rehabilitace je

tak prvním

krokem k osvojení pohybových dovedností na invalidním voziku, což vyúsťuje v zapojení do
pravidelné tělesné výchovy a sportu. Je nesporné, že vozíčkáři potřebují pěstovat tělesnou
výchovu a sport stejně nutně jako zdravá populace, k udržování optimální fyzické a psychické
kondice.
Ke zlepšení, respektive udržení fyzické kondice využívají
prostředků tělesné

forem a

v invalidním vozíku. Pro

vozíčkáři

všech dostupných

výchovy a sportu modifikovaných s ohledem na pohyb

vozíčkáře

je

prospěšné

zvykat si na fyzické aktivity, a to jak

z hlediska fyziologického, tak psychologického. Tělovýchova se jeví jako jeden ze základních
stavebních prvků celého komplexm'ho rehabilitačního procesu (Kábele, 1992).
Pravidelná tělovýchovná činnost pozitivně ovlivňuje zdravotní, psychické i sociální
klima vozíčkáře. Kdybychom chtěli vymezit obecný cíl tělesné výchovy a sportu vozíčkářů,
hovořili

bychom o kladném vlivu na rozvoj osobnosti, konkrétně o rozvíjení individuálních

schopností, o získávání částečné nebo úplné samostatnosti a soběstačnosti, o naplňování
seberealizačních

a aspiračních tendencí, případně o zvládání a odreagování fyziologických a

psychických stresů. Takto zformovaná osobnost je až příliš "ideální" a v běžném životě
nepříliš

reálná. Navíc toto pojetí staví tělesnou výchovu a sport do pozice jediného "spasitele"

vozíčkářů.

faktorů.

Svým způsobem tomu tak je, pokud připustíme i pozitivní vliv celé řady dalších

Bez nadsazení lze říci, že tělesná výchova a sport přispívají k možnosti žít

plnohodnotný život včetně aktivního zapojení do rodinného života, pracovního procesu a
společenských

funkcí (Kábele, 1992).

Mezi cíle

tělesné

výchovy a sportu

vozíčkářů patří

rozvoj základních pohybových

schopností a dovedností, což jsou obratnost, síla, vytrvalost, udržení rovnováhy, prostorová
orientace, rychlost reakce, bravurní zvládnutí jízdy na vozíku ve smyslu "vozíku jako součásti
těla",

manuální

kompenzačních

posilování,

zručnost,

metod,

strečink,

hygienické návyky, osvojení žádoucích

psychorelaxační

techniky,

automasáž,

regeneračních

kompenzační

a

cvičení,

formování psychických vlastností, volru'ho úsilí, schopnost koncentrace,

zvládání emocí, adaptace a kooperace, vyrovnávání se s konfliktními situacemi, kompenzace
pocitů méněcennosti překonávání

kontaktů

se zdravotně postiženými,

sociálních bariér,
společenské

přijetí

sociálních rolí, navazování

kontakty zdravých a postižených,

pozitivní příklad pro dosud nesportující vozíčkáře, možnost výměny zkušeností a
informací, propagace dosažených
takzvaných

civilizačních

chorob

výsledků,

například

sportovní diváctví a

předcházení

vzniku

z nedostatku pohybu, nevhodné životosprávy (pití
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alkoholu, kouřem či ignorování racionální výživy), z časté neurotizace, z vlivu stresogenních
faktorů

4.2

(Kábele, 1992).

Tělesná

výchova žáků s tělesným postižením

Do škol a ústavů pro tělesně postiženou mládež přicházejí

děti

a mladiství

s nejrůznějším druhem postižeru. Skladba tohoto souboru se v posledllich desetiletích
podstatně změnila, jednak v
(například očkování

souvislosti se zvýšenou léčebnou péčí a s úspěchy lékařských věd

proti dětské infekčru obrně), jednak se zvýšeným výskytem některých

chorob, při nichž dříve děti umíraly, zatímco nyli jsou zachovány naživu, mnohdy však
s trvalými následky,
V

např. děti

současné skladbě

po mozkové obrně.

žactva škol pro tělesně postižené se nyní uvádí přibližně padesát

procent postižených dětskou mozkovou obrnou, asi dvacet procent případů poúrazových,
patnáct procent dětí s vrozenými anomáliemi končetin horních i dolruch a asi patnáct procent
dětí

s ostatrumi tělesnými vadami a chorobami pohybového aparátu (například s progresivru

svalovou dystrofií). Z tohoto

stručného výčtu

vyplývá, jak mnohostranná, mnohdy

individuální péče musí být věnována v hodinách tělesné výchovy ve školách pro

tělesně

postiženou mládež žákům a skupinám s jednotlivými druhy postižeru.
Úkolem tělesné výchovy mládeže tělesně postižené je rozvíjeli pohybových
dovedností,
zlepšování hybnosti, zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti a vytváření pohybových a
hygienických návyků. U osob imobilních a s omezenou hybností má tělesná výchova význam
nejen pro zlepšeru tělesného a zdravotního stavu a pohybových možností, nýbrž i pro rozvoj
ostatních analyzátorů, poznávání, myšlení a řeči. Analyzátor motorický a kinestetický má
dvojí důležitou úlohu:
pohybu by byl

člověk

umožňuje

a ověřuje poznávání okolruho prostředí. Bez možnosti

vázán na určité místo a mohl by získat jen málo poznatků z nejbližšího

okolí. Pohybem a hmatem si

člověk doplňuje představy

o předmětech, které orientačně poznal

zrakem nebo jinými analyzátory. Z toho vyplývá význam pohybu pro
člověka

tělesný i

duševru vývoj

i to, jak rušivě a nepříznivě působí na tento vývoj nemožnost nebo omezeru pohybu.

Proto je tak významný každý nový pohyb, pomocí kterého může tělesně postižený člověk
zvětšit

okruh svého pozorování a ověřování a každá nová pohybová dovednost, která mu

umožňuje

poznávat a upravovat si životní prostředí.
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Společným

znakem osob

tělesně

postižených, nemocných a oslabených je omezení

hybnosti a pohybových možností. Mobilita je buď úplná (imobilita) nebo

částečná.

Z tohoto

hlediska není rozhodující, zda se jedná o mobilitu primánú, jako následek přímého poškození
pohybového aparátu, kdy se postižený
centrálního motoneuronu

při

mozkové

člověk

obrně

pohybovat

nemůže (napřt'ldad při

nebo periferního neuronu

při obrně

postižení
chabé),

či

zda jde o imobilitu sekundární, to je nemožnost pohybu a tělesné práce vyplývající ze zákazu
tělesné

námahy

srdečními),

při určitých onemocněních

kdy se postižený

člověk

a chorobách

pohybovat a

tělesně

(například

u osob s chorobami

namáhat nesmí. Rozhodující je, že

všechny uvedené osoby nejsou schopny zúčastnit se tělesné výchovy a fyzické práce v plném
rozsahu a proto pro
někdy

ně

musí být hledány jiné formy tělesné výchovy, pracovního vyučování a

i jiných složek výchovně vzdělávací péče (například speciální metodika psaní).
Tělesná výchova tělesně

především

postižené mládeže se zaměřuje vedle zdravotních úkolů

na reedukaci postiženého analyzátoru motorického a kinestetického, na rozvíjení

hybnosti horních i dolních končetin i celkové pohybové koordinace a tělesné zdatnosti.
Zařazování

jednotlivých

tělesně

žáků

postižených

do

tělesné

výchovy, indikace a

kontraindikace jednotlivých druhů cvičení a sportu se provádí na základě lékařského nálezu a
rozhodnutí. Někteří tělesně postižení jsou v akutním stádiu léčení (například po zranění, po
amputaci a podobně) vyřazeni ze školní i mimoškolní tělesné výchovy a účastní se tělesné
výchovy léčebné, jakožto součásti

léčebné

rehabilitace. Naproti tomu tělesně postižení jedinci

s ukončenou léčbou a ustálenou vadou se účastní tělesné výchovy školní i mimoškolní podle
svých pohybových možností,
zásady

patří

opakování),

někdy

i bez

význačnějších

názornost (využití audiovizuálních
přiměřenost (nepřetěžování,

uvědomělost,

pomůcek,

správný

poměr

kontraindikací. Mezi didaktické
exkurze), trvalost

spánku a

odpočinku),

aktivity (nutná vhodná motivace) a individuální přístup.

(Kábele, 1988)
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(procvičování,

soustavnost,

v

v

,

5. KLASIFIKACE ZDRAVOTNE POSTIZENYCH OSOB
Klasifikace
stejnou příležitost

rozděluje

soutěžit

tříd

sportovce do

a

umožňuje

každému sportovci s postižením

na mezinárodní úrovni, optimální úspěch a fair play. Klasifikace je

jednou z hlavních adaptací sportu ZP a týká se zejména

soutěží

na vrcholové úrovni, avšak i

na nižší úrovni sportovních soutěží může být využita. Bez klasifikace by sport neexistoval.
Hodnotící a programový systém založený na
k rozdělení

sportovců

do

tříd při různých

výchozí bod pro trénink a

soutěže

třídě pravděpodobně

a zdravotních schopnostech se užívá

aktivitách a snaží se tak poskytovat spravedlivý

a minimalizovat vliv zdravotního postižení na výsledek

soutěže. Klasifikační třída

sportovní

funkčních

má vždy

určitý

rozsah,

přičemž

dva závodníci v téže

nikdy nebudou mít stejné podmínky. Klasifikace je tedy velmi

problematická vzhledem k velkým individuálním odlišnostem a do určité míry určuje možnost
úspěchu

a zároveň určuje hranici diskvalifikace. Klasifikace se stále vyvíjí a zkoumá,

často

se

mění.

Soubor pravidel pro klasifikaci vydaný Mezinárodním Paralympijským Výborem
(IPC), který má koordinovat vývoj klasifikace tak, aby se co nejvíce
důvěryhodnému

systému, který bude

(Classification Code). Je

rovněž

Popisuje např. postupy získání
handicapů

sportovně

inspirován

třídy

orientován se nazývá

Světovým

Klasifikační

a

kodex

antidopingovým kodexem (WADC).

a statutu závodníka, problematiku protestů, minimálních

atd.

Klasifikace je

prováděna

profesionálními klasifikátory,

mezinárodními organizacemi handicapovaných
vyškolení.

přiblížila přesnému

Před

sportovců,

které jim

kteří

jsou jmenováni

zároveň zajišťují

jejich

každou soutěží by měli klasifikaci zkontrolovat. Do dvou let musí být národní

a mezinárodní klasifikace

ověřována. Klasifikátoři

jsou

většinou

lidé s medicínským

či

sportovním vzděláním.
Klasifikační

tým (Classification panel) se skládá z

minimálně

dvou

(optimálně tří)

akreditovaných klasifikátorů, z nichž jeden má funkci hlavního klasifikátora zodpovídajícího
za práci celého týmu.
a

neměli

přítomen

Klasifikátoři

by hodnotit sportovce
pro klasifikaci

zrakově

by neměli mít jiné oficiální

například

odpovědnosti

ze svého národru'ho týmu.

postižených a klasifikace

sportovců

v daném závodu

Oční lékař

by

měl

být

s mentálním postižením

by měla být potvrzena klinickým psychologem.
Mezi podmínky pro klasifikaci na
rozcvičení, lékařská

dokumentace, adekvátní

vozíky), musí být seznámeni s

straně

sportovce

oblečení

klasifikačními
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patří včasný příchod

a

řádné

a všechny pomůcky (protézy, sportovní

postupy, ukázat své

největší

úsilí a

spolupracovat (jinak mohou být automaticky
souhlas

s provedením

klasifikace

a

vyloučerů

ze

respektovat

soutěže)

a musí podepsat
klasifikačního

rozhodnutí

svůj

týmu

(http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/ktvllklasifikaceuvod.pdf[cit. 2007-08-10]).

5.1

Klasifikační

Klasifikační

statutu závodníka.

testování a přidělení kategorie
testování a přidělení kategorie se provádí před

Klasifikační třída

je u

většiny sportů tvořena

soutěží,

podle

kombinací písmene a

čísla

nebo bodovou hodnotou.
Status závodníka (resp. jeho sportovní

třídy)

informaci o tom, jestli se sportovec po

definuje aktuální stav této kategorie a podává

příjezdu

klasifikačním

na závody musí podrobit

hodnocení.
O N = new - sportovec dosud nebyl klasifikován mezinárodním týmem,
musí být otestován
průběhu soutěže

před

závody

běžnými klasifikačními

postupy, je sledován v

jak klasifikátory, tak i svými konkurenty. Jeho kategorie se

může

měnit.

OR

=

under review - sportovec s

proměnlivou

klasifikací, u kterého je postižení

progresivní nebo pokud existují pochybnosti o jeho správném zařazení. Jeho kategorie
podléhá revizi (před závody musí projít klasifikační prohlídkou).
O C (P)

=

confirmed (permanent) -

"permanentní") klasifikací.

Nepředpokládá

se jeho

pochyb o jeho dané klasifikaci. Nemusí být proto
třída

číslo

sporné a
třídy

či

před soutěží

postižení a není

znovu testován, jeho

protestu provádí se "reklasifikace". Ale

obecně

platí,

znamená těžší postižení (neplatí to však ve všech sportech). Jestliže je zařazení

klasifikátoři

se rozhodují mezi

dvěma třídami,

(s vyššími schopnostmi). Sportovec

nezakazují) i bez oficiálního
změnit

změna funkčního

jako

se nemění.

Pokud dojde k pochybnostem
že nižší

(dříve

sportovec s potvrzenou

zařazení

závodníka by

může soutěžit

ve vyšší

do ní. V průběhu dané

třídě

stupeň

nižší

třídu

do vyšší

(pokud to pravidla

soutěže nemůže

klasifikaci a vrátit do své původní třídy. V případě, že soutěží

pohlaví, mají ženy většinou o

měli zařadit

společně

než jsou jejich schopnosti (tj.

však znovu

sportovci obou
třídu

s nižšími

schopnostmi).
Protest podaný proti sportovní kategorii nebo statutu této kategorie určitého sportovce
musí být písemný a většinou je spojen i s poplatkem. Pravidla také určují dobu, do které musí
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klasifikační

být protest podán. Protestní tým (nová
klasifikátorů
původní

se stejnou

či

nejméně

komise) je složena vždy

vyšší úrovní akreditace jako

měla původní

komisi a nehodnotili daného sportovce v posledních 18

komise,

měsících.

kteří

z 3

nebyli v

Takto složená

komise znovu ohodnotí daného sportovce co nejdříve po podání protestu.
klasifikační

Mezinárodní

komise

může udělit

sportovci permanentní klasifikaci na

stabilizace mír postižení, pokud mu v průběhu paralympijského cyklu (4 let) byla
opakovaně

základě

přidělena

shodná klasifikace.

Klasifikační

systémy mohou být

sportovní výkon v předchozích

zaměřeny

soutěžích.

na typ a velikost postižení,

Podle tohoto

funkční

zaměření můžeme

schopnosti a

definovat

několik

druhů klasifikace.

5.2 Druhy klasifikace
Medicínská klasifikace je založená na anatomických principech, svalovém testování
apod. Hlavním aspektem je typ a velikost zdravotního postižení.

Původně rozdělovala
či stupně

sportovce podle výšky a kompletnosti spinální léze, dle místa a velikosti amputace

ztráty zraku. Je tradičně spjata se sportem vozíčkářů. Dnes se medicínská klasifikace používá
už jen k

určení stupně

ztráty zraku

či určení

minimálního handicapu u

mentálně

postižených,

kde jsou dána jasná kritéria nezohledňující další případná tělesná postižení.
Funkční
funkční

klasifikátoři

analyzují

schopnosti ve specifických sportovních dovednostech nebo hrách a

rozdělují

sportovce do
závodníka.
sport.

klasifikace je založena na pozorování, kde expertní

tříd,

Funkční

Součástí

které jsou standardizovány

definovaným profilem

klasifikace je schopna zhodnotit specifické schopnosti sportovce pro daný
může

tohoto testovacího systému

nepředchází funkční

určitým předem

klasifikaci.

být i medicínská klasifikace, která

Většina sportů přešla právě

Mezi další druhy klasifikace

patří

k tomuto hodnocení.

obecná (spojena s medicínskou),

sportovně

specifická (spojena s funkční), integrovaná (sportovci s různými druhy postižení ve stejné
disciplíně)

a specifická vzhledem k postižení.

Může

dojít i ke

slučování

kategorií z

důvodu většího počtu závodníků,

vyss1

konkurence a atraktivity. I sloučení kategorie zrakově a tělesně postižených je možná. Existují
proto koeficienty sloužící k vynásobení
přepočtené

skutečného času či

hodnoty a následně je možné určit konečné
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pořadí

vzdálenosti. Výsledkem jsou
ve

sloučené

kategorii.

Může

se

stát, že sportovec, který dojede do cíle s nejlepším

časem,

nemusí být první.

Každoročně

se

koeficienty pro jednotlivé třídy aktualizují.
Sportovní dovednosti, technika provedení,

přirozený

talent, genetická výbava, somatotyp,

pohlaví, tréninkový efekt a technické parametry použitých

pomůcek

by

neměly

mít vliv na

sportovní třídu (http://www.ftvs.cuni.cz!Katedrylktvllklasifikaceuvod.pdf [cit. 2007-08-1 0]).

5.3

Třídy

podle typu zdravotního postižení

Následující klasifikace

rozděluje

osoby se zdravotním postižením do
vyčlenila

Tato medicínská klasifikace pro paralympijské hnutí
amputáři (částečné či

úplné

(minimální ztráta funkce DK

chybění aspoň
aspoň

1

několika tříd.

6 skupin, do kterých spadají

končetiny), zrakově

10 %}, spasticky postižení,

postižení,

intelektuálně

vozíčkáři

postižení a

ostatní výše nezařazení sportovci.
5.3.1

Amputáři
Zdravotně

postižerú s částečnou amputací

či

úplným

chyběním alespoň

1

končetiny

jsou rozděleni do 9-ti tříd dle ISOD (International Society for Orbital Disorders):

Al Oboustranná nadkolenní (2AK)
A2 Jednostranná nadkolenrú (lAK)
A3 Oboustranná podkolenní (2BK)

A4 Jednostranná podkolenní (lBK)
AS Oboustranná nadloketní (2AE)
A6 Jednostranná nadloketní (IAE)

A 7 Oboustranná podloketní (2BE)

AS Jednostranná podloketní (1BE)
A9 Kombinace amputací HK a DK
5.3.2 Zrakově postižení
Zrakově postižerú mají 3
některé

třídy

podle

sporty klasifikace není. Klasifikace

světlocitu,

zrakově

Blind Sports Federation):

Bl = nevidomý
B2 = osoba se zbytky zraku
B3 = slabozraký
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zorného pole a zrakové ostrosti. Pro

postižených podle IBSA (International

Testování se provádí vždy na lepším oku a s co nejlepší korekcí (tzn. že klasifikace probíhá
s brýlemi
provádí
třech

či

kontaktními

většinou

čočkami, ať

už s nimi sportovec závodí či nikoliv). Testování se

jednou za 3 roky, pouze sportovci, kterým

oči

zcela chybí, nemusí být po

letech znovu testováni.

5.3.3 Spasticky postižení
Sportovci s postižením mozku s následkem poruch hybnosti a polohy
rozděleni

do 8

klasifikačních tříd

těla.

Jsou

dle CP-ISRA (Cerebral Palsy Intemational Sports &

Recreation Association):
CP 1 (quadruplegik (tetraplegik)) = těžké postižení všech 4 končetin, silná spasticita, při
pohybu závislý na elektrickém vozíku nebo asistenci;
CP 2 (quadruplegik)

=těžké

až

střední

postižení všech 4 končetin,

střední stupeň

elasticity,

chabá funkční síla všech končetin a trupu, jedinec schopen pomalu pohánět vozík;
CP 3 (quadruplegik až těžký hemiplegik)= střední postižení všech 4 končetin,
funkční

síla v dominantní horní

končetině,

je schopen

několika kroků

téměř úplná

s pomůckou, vozík

pohání nezávisle;
CP 4 (diplegik) =

střední

až těžké postižení, zejména dolních končetin, dobrá funkční

síla s velmi lehkým omezením horní končetiny a trupu;
CP 5 (diplegik) =symetrické nebo asymetrické
k

chůzi potřebuje pomocné prostředky,

postižení,

střední

ale nikoli nezbytně pro stoj
střední

CP 6 (sportovec s atetózou nebo ataxií) =
funkční

střední

či

až těžká spasticita,

házení;

postižení, všechny

končetiny-

obvykle

postižení, problémy s rovnováhou a koordinací, chodí bez pomůcek;

CP 7 (hemiplegik) = postižení poloviny těla, dobrá funkční schopnost dominantní
poloviny těla, sportovec chodící bez pomůcek;
CP 8 (minimální postižení) = diplegici a hemiplegici s lehkou spasticitou, monoplegici a
sportovci s lehkou atetózou, dobrá rovnováha, mohou být
běhat

koordinační

problémy, schopni

a skákat bez pomůcek;

CP1-CP4 jsou sedící spastici a CP5-CP8 jsou stojící spastičtí sportovci.
5.3.4 Vozíčkáři
Do této třídy jsou
alespoň

zařazeni

10%. Podle výšky léze se

sportovci

při

minimální

vozíčkáři rozdělují

ztrátě

funkce dolních

do 8 tříd dle ISMWSF (lntemational

Stoke Mendeville Wheelchair Sports Federation):
lA =míšní léze na úrovni C4-C6 s postižením všech 4 končetin, u tricepsu musí být
síla menší než 3 dle svalového testu, bez rovnováhy v sedu;
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končetin

lB =míšní léze na úrovni C7 s postižením všech 4 končetin, triceps dle svalového testu: 4-5,
slabá flexe a extenze zápěstí, bez rovnováha v sedu;

IC =míšní léze na úrovni C8 s postižením všech 4 končetin, triceps, flexe a extenze
zápěstí

normální, poruchy jemné motoriky rukou, bez rovnováhy v sedu;

II =míšní léze v oblasti Th1-S s postižením trupu a dolních končetin, nefunkční břišní svaly,
žádná nebo slabá rovnováha trupu v sedu;
III =míšní léze na úrovni Th6-1 O s postižením břišních svalů a dolních končetin, dobré
horní břišní, bez funkce dolních břišních svalů a extenze dolního trupu, slabá či méně dobrá
rovnováha v sedu;

IV =míšní léze v oblasti Thll-L2, quadriceps: 0-2 dle svalového testu, dobré
zádové extenzory,

částečně funkční

flexory a abduktory

kyčle, méně

břišní

a

dobrá až dobrá

rovnováha v sedu;
V =míšní léze pod L2 (uvádí se i L4-L5), quadriceps dle svalového testu 3-5, dobrá až
normální rovnováha v sedu, dobré břišní svaly;

VI =míšní léze pod L2 (uvádí se i S 1-S3), porucha 1 dolní

končetiny či

mírná porucha

obou;
Klasifikační

systém rozlišuje postižené podle výšky míšní léze na quadruplegikiy (skupina

IA, lB, IC) a paraplegiky (skupina II až V).
5.3.5 Intelektuálně postižení
U těchto sportovců je definován minimální handicap podle organizace INAS - FID

(International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability). Poté se už nedělí.

5.3.6 Ostatní (Les Autres)
Sportovci s

různými

jmenovaných skupin

poruchami lokomoce,

(např.

achondroplazie,

kteří zároveň nepatří

roztroušená

do žádné z výše

skleróza,

spondylarthritis

ancylopoetica, svalová dystrofie, atd.). Tato skupina je rozdělena do 6-ti tříd.

5.3.7 Klasifikace sluchově postižených
Lidé s tímto vrozeným nebo získaným handicapem závodí v jediné kategorii. Musí mít
minimální ztrátu sluchu SS dB na lepším uchu.

Soutěží

pod

hlavičkou

Mezinárodního

výboru pro sport neslyšících (International Committee of Sports for the Deaf- ICSD) nikoli
v rámci paralympijského hnutí. K vůli eliminaci pokusů o podvod se provádí i reflexní test.
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Vyšetřující lékař

vloží do ucha přístroj, který na zvukové podráždění zaznamená spontánní

reakci velmi malého svalu
(http://www.ftvs.cuni.cz!Katedry/ktvl!klasifikacemedicinsketridy.pdf [cit. 2007-08-1 ]).
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6. TESTOVÁNÍ SPORTOVCŮ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Testování

sportovců

se provádí z

několika důvodů.

Výsledky

vyšetření

nám podávají

specifickou informaci pro rozhodnutí v oblasti diagnostiky, tréninkového plánu a sportovní
klasifikace. Trenér i sportovec tímto získává

zpětnou

informaci o

předchozím

tréninkovém

procesu a pro sportovce je to určitá motivace. V neposlední řadě slouží testování ke
zpracovávání dat pro vědu a výzkum.
V testování za účelem klasifikace se využívá lékařských a funkčních testů. Lékařské
testy (tzv. bench testy) obsahují vyšetření svalové síly, koordinace, rozsahu pohybu,
svalového tonu, mobility a odebrání antropometrických
zaměřují

na sportovní

činnost.

Nedílnou

přímo při soutěžích. Při míčových
přihrávky,

součástí

údajů. Funkční

(sportovní) testy se

je i sledování zejména nových

sportovců

způsob

chytání a

hrách je sledována stabilita trupu,

ovládání vozíku aj.

6.1 Stanovení zdravotní klasifikace a bodového hodnocení vozíčkáře
Pro

určení

nejdůležitější

zdravotní klasifikace je

potřeba

posoudit mnoho

ukazatelů,

z nichž

jsou testování svalové síly, proprioceptivní vnímání, rovnováha v sedu,

spasticita, míra fixace
kompenzačních pomůcek

k vozíku,

kloubů

a kostí,

artrodéza,

používání

a tréninkový efekt.

6.1.1 Testování síly svalové
U vozíčkářů se provádí
rozřazující vozíčkáře

deformity

nejčastěji

test podle Danielse a Worthinghama s modifikací

do 6 stupňů (stupnice 0-5):

O - žádná volní kontrakce;
1 - slabá kontrakce bez pohybu končetiny (stopa, záškub);
2 - kontrakce s velmi slabým pohybem, v plném rozsahu při eliminaci gravitace;
3 - kontrakce s pohybem v plném kloubním rozsahu proti gravitaci;
4 - kontrakce s pohybem v plném kloubním rozsahu proti slabému odporu;
5 - kontrakce s pohybem v plném kloubním rozsahu proti maximálnímu odporu;
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6.1.2 Proprioceptivní vnímání
Testuje se úroveň přijímání
především

u sporných případů,

např.

podnětů

u

ve snaze

hraničních

ověřit

míru postižení. Používá se

traumatických případů nebo u

sportovců po

poliomyelitidě.

6.1.3 Rovnováha v sedu
Hodnocení udržení rovnováhy v sedu diferencuje
obdobné testování funkce
otáčení

břišních svalů

(ohýbání a

hlavně

otáčení

paraplegiky. Testování je

trupu), dále se

může

hodnotit

horní končetiny do pronace a supinace v sedu a hybnost paravertebálních svalů zad.
Nejběžnější způsob

končetin

v

kyčli

testování se provádí v sedu na

hraně

a koleni a s oporou nohou jako na vozíku.

rovnováhy bez pomoci rukou a udržet ji proti tlaku ve všech

stolu s

pokrčením

dolních

Vozíčkář

se snaží dosáhnout

směrech.

Rovnováha se pak

hodnotí na pětistupňové škále:
1 - normální rovnováha, kdy

vozíčkář

udrží rovnováhu bez pomoci rukou i proti

velkému tlaku;
2 - dobrá rovnováha, kdy se udrží proti

střednímu

tlaku, je schopen

volně

a rychle

pohybovat pažemi, rovnováhu udrží s minimálním úsilím;
3 - méně dobrá rovnováha, kdy vozíčkář udrží rovnováhu někdy i proti mírnému tlaku,
ale většinou si musí vypomáhat rukama;
4 - slabá rovnováha, kdy rovnováhu udrží za pomoci

pohybů

hlavy a ramen,

při

minimálním odporu rovnováhu ztrácí;
5 - nulová rovnováha v sedu, kdy nedosáhne sedu, ani se v něm neudrží bez opory o
paže;
Někdy

se rovnováha hodnotí v rámci zjednodušení a urychlení testování pouze na vozíku, a

třeba jen čtyřmi

stupni (normální,

6.1.4 Spasticita
Spasticita je součástí

střední,

téměř většiny vozíčkářů

Spasticita vzniká jako spontánní jev
spasticita sportovce
počkat

na

odeznění

slabá, žádná).

či

je však

často

svému

prospěchu (např. při

stavů,

či

neúplnými míšními lézemi.

následkem násilného nebo rychlého pohybu. Obvykle

znevýhodňuje, neboť

spastických

s úplnými

daný sportovec musí sportovní

nebo

může

činnost přerušit

a

postiženou končetinu fixovat k vozíku, což

v rozporu s pravidly. Sportovec je dokonce schopen i své spasticity využít ke
plaveckých obratech spasmy
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extenzorů),

a to nejen

při

sportovních

činnostech,

ale i

během

všedního dne. Je

třeba

sledovat sportovce v konkrétních

sportovních disciplínách.
Někdy

je spasticita hodnocena

komplexně

s koordinací,

nejčastěji

spastiků

u

dle

Ashworthovy škály (stupnice 0-4).
O - nulové zvýšení svalového tonu;
1 - mírné zvýšení tonu,

způsobující

při

reflex "chytání"

flexi

či

extenzi

končetiny

(problémy s upuštěním předmětů, a nebo minimální odpor na konci rozsahu pohybu);
2-

znatelnější nárůst

tonu, avšak končetinu lze snadno ohýbat, odpor je patrný během

rozsahu pohybu;
3 - výrazný nárůst tonu s obtížemi při pasivním pohybu;
4 - končetina je při flexi i extenzi tuhá, téměř nemožný pasivní pohyb;

6.1.5 Míra :fu:ace k vozíku
V současné době záleží na pravidlech v každém sportu, jelikož se v
či

vývoje zdravotní klasifikace názory na povolení
končetin či

často měnily.

zákaz

průběhu

let a

Fixace dolních

trupu k vozíku je určitou výhodou.

6.1.6 Deformity kloubů a kosti
Při různých onemocněních

uspořádání

a úrazech

může

dojít k trvalé chorobné

změně

kloubu s odchylným vzájemným postavením kostí. Vzniklé deformity

tvaru a

ovlivňují

klasifikaci a je pro to tedy nutné posoudit vliv deformit na výkon sportovce.

6.1. 7 Artrodéza
Uměle vyvolané (chirurgické)
testování,

mění

znehybnění končetiny

výchozí postavení v kloubu a

výkonnosti sportovce.

Znehybnění končetiny

nebo kloubu má veliký vliv na

funkčnost končetiny

nebo kloubu

může

promítající se do

jak snížit pružnost a

ohebnost, tak i zlepšit rovnováhu.

6.1.8 Používání kompenzačních pomůcek
Pokud chtějí vozíčkáři používat pomůcky při sportu, musejí být i s těmito
testováni.
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pomůckami

6.1.9 Tréninkový efekt
Vlivem tréninku dochází u

dovedností, což
znevýhodněné

může negativně

vozíčkářů

ke zlepšení pohybových schopností a

ovlivnit následnou klasifikaci.

Vozíčkář

se dostává do

pozice. Proto by klasifikace měla vycházet především z neurologického nálezu

a nebrat ohled na úroveň schopností a dovedností
(http://www.ftvs.cuni.czJKatedry/ktvl/klasifikacetestovani.pdf[cit.2007-07-26]).
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7. KLASIFIKACE HRÁČŮ BASKETBALU VOZÍČKÁŘŮ
Klasifikace by
byli

vytlačeni

měla

být jakousi ochranou pro "více" postižené

z vrcholových

soutěží.

Basketbal

vozíčkářů patří

kde se setkávají sportovci s různým druhem postižení.
spastici, poliomyelitici,

amputáři

nedovolí hrát basketbal

hráče, kteří

by jinak

mezi malou skupinu

Nejčastěji

basketbal hrají paraplegici,

dolních končetin, ale i sportovci, kterým postižení či

tělesně

nepostižených. Jsou to

sportů,

především

zranění

sportovci po obrnách,

úrazech kotníků, kolen, poranění svalů. Basketbal na vozíku hrají muži i ženy.
Poprvé v roce 1984 byl zaveden systém IWBF klasifikace na paralympijských hrách
ve Stoke Mendeville a zahrnoval pouze

čtyři

čtyři

čtyr'bodový

roky

později

byl

doplněn

stávající

hlavní bodové kategorie: 1,0; 2,0; 3,0 a 4,0. O
systém o

půlbodové

kategorie, tedy 1,5;

2,5; 3,5 a 4,5.
Hráči

jsou posuzováni a

následně zařazováni

postižení, rozsahu pohybu trupu, horních a dolních

do

příslušných

končetin

(u

kategorií podle typu

amputářů

rozhoduje délka

pahýlu). Klasifikace zajišťují vyškolení klasifikátoři, kteří hodnotí hráče během tréninku a hry
a sledují

způsob

Nezbytně

nutná je i komunikace mezi

střelbu, přihrávku,

posazení, jízdu na vozíku,

korzetů, opěrek nebo

Za klasifikaci

hráčem

případném

použití

pásů,

jiných pomůcek.
českých hráčů

je odpovědný N árodní klasifikátor. Každý hráč umístěný

na soupisce mužstev musí být klasifikován a
nemůže přesáhnout

a klasifikátorem o

doskakování a dribling.

součet klasifikačním čísel pěti hráčů

hranici 14,5 bodu pro národní a pohárové

na

hřišti

soutěže.

Mezinárodní

doplněnou

písmenem Z

mistrovství a paralympijské hry mají přísnější 14-ti bodový limit.
Hráči

bez postižení budou nastupovat s klasifikací 4,5 bodu,

(zdravý). V jednom mužstvu
hráč.

může

být

přítomen

na

hřišti

pouze jeden takto klasifikovaný

Mužstvo, za které na hřišti nastoupí žena bude moci po dobu její hry využít zvýhodnění

celkového

součtu

klasifikací

hráčů

na

hřišti

až na hranici 16,0

bodů

a mužstvo, za které

nastoupí hráč (hráčka) ve věku do 22 let může využít zvýhodnění celkového součtu klasifikací
hráčů

juniorů

vyšší

hranice), ani kombinovat se zvýhodněním pro ženy. Toto zvýhodnění nelze uplatnit pro

hráče

na

hřišti

až na hranici 15,5 bodu. Toto

zvýhodnění

nelze

sčítat

(více

do 22 let bez postižení (http://www.wbasket.cz/dokumenty/soutezni_rad.pdf [cit. 2007-0810]).
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7.1 Charakteristika jednotlivých skupin postižení
• Skupina 1 Geden bod)
paraplegici s lézí Th7 včetně a výše (bez činnosti břišních svalů);
postpoliomyelitici s postižením horní končetiny bez ovládání trupových svalů;

značné

postižení horních

končetin, nedostatečná

možná rotace pouze horní

části

bez fixace bederní

neudrží

míč oběma

pohybů

při

sedu bez opory,

trupu za pomoci hlavy a ramen s častou fixací

jedné ruky k vozíku, bez možnosti
brzdění,

stabilita

páteře

předklonu

díky

a záklonu trupu

nefunkčním břišním

nataženýma rukama

před obličejem

při

rozjezdu nebo

a zádovým

svalům,

kompenzačních

bez

hlavy a trupu vzad;

nejomezenější

množství činností ze všech ostatních skupin;

Možnost kompenzace: hluboké sezení se zešikmenou sedací plochou, fixace pánve a nohou,

vysoké a rovné zádové
břišní

opěradlo, skrčené

dolní

končetiny

jsou výš než pánev, možný nižší

pás pro fixaci trupu k vozíku;

• Skupina 2 (dva body)

paraplegici s lézí Th8 - L 1;
pospoliomyelitici bez možnosti ovládání pohybů dolních končetin;
postižení s jednostranným poškozením horních končetin;
ostatní postižení odpovídající paraplegii tohoto typu;

bez aktivní kontroly v pánevní oblasti, možnost pohybu v
zpravidla ne v boční
vertikále je

rovině

prováděn

z důvodu ochrnutí

svalů

čelní rovině,

ale

dolního trupu, pohyb ve

pomocí rotace horního trupu, schopen udržet

míč

nataženýma rukama před obličejem i nad hlavou bez kompenzačních pohybů hlavy
a trupu,
do

při

balancování do stran

původní vzpřímené

polohy,

potřebuje

jednu

při přihrávce

obvykle rovnováhu přidržováním se vozíku,

(většinou dvě)

nebo

střelbě

hráč většinou

rukou, dokáže pohánět vozík při všech polohách trupu;
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ruce k navrácení

na koš jistí jedna ruka
chytá i hází

míč

jednou

Možnost kompenzace: hluboké sezení se zešikmenou sedací plochou, opěradlo je vysoko nad
pánví a

často

až ke spodní

hrarůci

žeber, kolena jsou výš než

kyčle, většinou připoutány

popruhy dohromady a k vozíku, pánev často fixována k vozíku;

• Skupina 3

(tři

body)

paraplegici s lézí L2-IA (s ovládáním flexe a addukce v
abduktorů

funkce

kyčelním

kloubu, ale bez

a extenzorů kyčelních);

postpoliomyelitici s minimálním ovládáním dolních končetin;
hráči

po vykloubeni

kyčelního

kloubu nebo s nadkolenni amputací s velmi malým

zbytkovým pahýlem
ostatní postiženi odpovídající paraplegii tohoto typu;
postižení s jednostranným poškozením horních
znevýhodněni

na postižené

straně,

končetin (při přihrávce

jinak s kontrolou trupu by odpovídali

jsou

skupině

4);

stabilita sedu a trupu
rovině,

při předklonech

dobrý ve vertikální díky

žádný v boční

rovině

a záklonech, plný rozsah pohybu v

aktivitě

díky nedostatku

horního i dolního trupu, ale prakticky

kyčelních

a pánevních

stabilizátorů buď

z ochrnutí nebo z vysoké amputace, možnost zaujmout optimální pozici
schopnost nadzvednutí pánve s pomocí stehen,
udrží

míč

v natažených rukách před

tělem

přední

přičemž

při

účast

neni nutná

startu,
rukou,

a nad hlavou bez ztráty stability trupu a

bez kompenzačních pohybů hlavy nebo ramen;

Možnost kompenzace: vozík je zpravidla jen mírně
fixačních

vzad pro lepší stabilitu, použití

dlah na nohy ke zlepšení stability sedu a pohyblivosti trupu, pánev je

fixována k trupu,

opěradlo je vysoké

podporu trupu, spíše jako ochrana
stranou,

nakloněn

při

boji o

míč

je

hráč

příležitostně

k pánvi, může být volné nebo pevné, jelikož neslouží pro

před

sesunutím pánve, obtížné zpracování

míče

letícího

schopen menšího fyzického nasazení ve srovnání s hráči ze

skupiny4;
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• Skupina 4

(čtyři

body)

paraplegici s lézí L5-Sl (se schopností abdukce a extenze v kyčelním kloubu);
postpoliomyelitici s postiženou jednou dolní končetinou;
osoby s vysokou úrovní pánevní amputace
při jednostranné

(nejméně

se vyskytující typ amputace),

amputaci je hráč hodnocen 3.5 body;

jednostranná nadkolenní amputace s krátkým pahýlem nebo disartikulace
kyčelního

kloubu;

většina

oboustranných nadkolenních amputací;

některé

oboustranné podkolenní amputace;

stabilita v sedě, možnost pohybu trupu do všech stran,

eventuálně

snížená

pohyblivost na jednu stranu, s nataženýma rukama před sebou i nad hlavou udrží
mič

i

během

kontaktních situaci, schopen se narovnat do

vzpřímeného

"stupaček",

použití rukou, možnost nadzvednutí pánve ze sedadla a nohou ze
možnost driblinku na obou stranách vozíku za jízdy,
pomocí aktivity nadkolenní a nohou,

téměř

řízení

sedu bez

vozíku a

neomezená možnost

brzděni

přihrávek

a

střelby;

Možnost kompenzace: zádová opěrka je nízká, nepotřebná k udržení stability;

• Skupina 4.5 (4.5 bodu)

jednostranná podkolenní amputace;
některé
hráči

oboustranné podkolenní amputace

s rozsáhlými ortopedickými komplikacemi pánve, kolen, kotru'ků;

postpoliomyelitici s minimálním postižením na jedné nebo obou stranách;

neomezená pohyblivost trupu do všech stran, možnost

rozkročení

obou nohou,

dobrá schopnost chytit odrážející se míč, neni zřejmá slabá a silná strana;

Hráči

s body 1.5, 2.5, 3.5 jsou

hraničními hráči

hlavních skupin a jsou takto posuzováni, pokud
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nespadajícími ani do jedné ze

částečně

čtyř

mají znaky ze dvou hlavních

kategorií. Posuzovány jsou schopnosti startování, posunování, kontrola míče, chycení míče po
odrazu, popř. driblink.
Při

použití ortopedických pomůcek jako jsou fixační pomůcky pro kyčelní klouby,

nohy, pánev a korzety znatelně zlepšuje pohyblivost na vozíku, a proto hráči zařazeni do
jednobodové skupiny
jednotlivými
vhodné

může

hráči. Většinou

důkladné

vyloučeno,

smějí

že se

používat

se klasifikace

neurologické
hráč

pomůcky umožňující

nemění,

vyšetření. Při

vybrat, zda bude hrát s pomůckami

či

ale u 1 a 1.5 bodových

využívání

dostane do vyšší kategorie (o

jim zmenšit rozdíl mezi

pomůcek

půl či

u

hráčů

hráčů

by bylo

s 2, 3, 4 body není

celý bod vice). Každý hráč si však

bez nich

(http://www.iwbf.org/ [cit. 2007-08-10],
http://www .iwbf.orglpdfs/ClassificationManual%20new%20regs%202006. pdf [cit. 2007-0810], http://www.iwbf.orglpdfs/Table_on_classes.pdf [cit. 2007-08-1 0],
http://www.apa.upol.cz/www/index.php?option=com_content&task=view&id=53 [cit. 200708-10]).
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8. HISTORIE SPORTOVNÍHO VOZÍKU
Sportovní vozík prošel

během

se vozíky používaly pro denní
zanedlouho poté se vozíky
sportovního vozíku pro

své více než padesátileté historie řadou

potřebu

nepostižených lidí,

začaly vyrábět

později

změn.

Nejprve

pro osoby postižené a

pro sportovní užití. S modelem univerzálního

dospělé vyráběného

firmou Everest & Jennings byla

vytvořena

pravidla pro sportovní vozík. Vozík byl používán ve 40. letech 20. století a byl

vyráběn

z chromové oceli a vážil okolo 26 kg. Firma Everest & Jennings má dlouholetou tradici a patří
mezi nejstarší a největší výrobce pomůcek pro zdravotně postižené na světě.
S rozvojem sportu

vozíčkářů

se

začaly

klást

výkonů

zejména sportovního vozíku. Pro vylepšení

větší

nároky na

kvalitnější

vybavení,

se snažili konstruktéři snížit váhu vozíku

na minimum a vylepšit konstrukci. K vytvoření nových

vozíků často přispívali

svými

bohatými poznatky z praxe i sami uživatelé.
Vývoj sportovního vozíku se

rozdělil

zabýval sportovními vozíky využívanými

a

např.

pokračoval dvěma směry.

měla průměr

Původní

se

směr

se

zaměřil

na vozíky pro jízdu na

model vozíku měl na kolech těžké balonové gumy, přední kolečka

až 12 cm, zadní

opěradlo měřilo

k vozíku nad koleny a kotníky. Pravidla
dvěma

směr

v basketbale, stolním tenise, softbalu a

v technických lehkoatletických disciplínách. Druhý
ovále a na silnici.

První

až 90 cm,

určovala

obě

nutnost

končetiny

dolní

opatřit

vozík

byl fixovány

dvěma

malými a

velkými koly, které nelze ovládat jinak než rukama, také pravidla zakazovala ostré

výčnělky.

O první zlepšení se zasloužili
profesora Tima Nugenta a

opatřili

Dalším vylepšením byly hnací
dutými

rozpěrkami.

rozpěrkami,

konstruktéři

z Illinoiské univerzity pod vedením

vozík galuskami pro zlepšení rychlosti a obratnosti jízdy.

obruče

na velkých kolech

Zvýšila se tím životnost materiálu.

které umožňovaly lepší pohyb ruky po

zvnějšku

Později

obruči,

se

spojeny s koly

stavěly

čtyřmi

vozíky s širšími

ale také i korekci jízdy dotykem

ruky.

V 50. létech 20. století došlo ke

změně

pravidel. Mohl se nadále používat skládací

model Everest & Jennings vybavený již galuskami, ale výška sedadla byla upravena a
nesměla překročit

širší

maximálně

dána pravidly,

vzdálenost 52 cm od

o 10 cm a

čehož

opěrka

země,

na sedadle mohlo být

čalounění

nohy pak ve výšce 12 cm. Výška zádové

s podložkou

opěrky

nebyla

mnozí využili a opěrku si snížili pro volnější pohyb rukou, větší abdukce

paže umožňovala lepší úchop míče ze země, a nižší hmotnost vozíku. Dalším vylepšením byla
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nízká postranní zasouvací deska vystupující ze sedadla a umožňovala

hráči

dosah do stran a

lepší záběr po obruči.
Začátkem

60. let

hráči

L. Rumple a J. Jonse vyrobili vozík z hliníku, tím došlo

výraznému snížení hmotnosti až na 17 kg. Vozík
nedala složit,
byla

dvě

neměla

malá

pevná

opěradla

nesklápěcí kolečka,

ani zadní

která

úhel menší než 90°, a to bylo hlavním
novinkou bylo, že

přední kolečka

měl

rukojetě

zabraňovala
důvodem

byla přivařena

pevnou krabicovou kostru, která se
pro

tlačení

druhou osobou. Vzadu

pádu vzad. Velká kola svírala se zerrú

lepší stability vozíku. Další

zevnitř,

tím se zlepšilo

otáčení.

konstrukční

O následné

vylepšení se postarala lllinoiská univerzita navržením nerezového sportovního vozíku
s hmotností 15 kg.
Také v 70. letech vývoj stále

pokračoval.

Charles Williams z Kalifornie vylepšil

nápravu u krabicového typu vozíku tím, že posunul osu o 5 cm vpřed a zmenšil tak vzdálenost
dvou os od sebe.
V roce 1972 Jeff Minnebraker zkonstruoval vozík z aloxanovaného hliníku. Tato
konstrukce

přinesla řadu

snížil zadní

opěradlo,

novinek a některé se používají dodnes. Odstranil

na sedadlo umístil protiskluzový

polštář

opěradla

pro ruce,

a využil tehdy nového

vynálezu, suchého zipu. Nainstaloval také desku s otvory pro polohování velkých kol a
vozíčkář

tak mohl podle své

potřeby

upravit výšku

či

sklon kostry vozíku. Další

Minnebrakerovým vynálezem bylo používání lehkých slitin pro konstrukci vozíku. Tyto
slitiny se používaly v leteckém

průmyslu.

Také použil

kolečková

ložiska a rychlovyndavací

osy z velkého kola.
Koncem 70. let se objevily

kolečka

vyrobená z polyuretanu, která se

dobře otáčela,

držela směr a prokázala delší životnost.
V 80. letech byla veškerá snaha zaměřena na snižování hmotnosti. Dnešní váha vozíku
je 8 - 12 kg (pro nesálové sporty 4 - 5 kg), která se nedá srovnávat s hmotností vozíku
počátkem

50. let (Bielmacz, rok neuveden).

8.1 Basketbalový vozík
Vozík je považován za součást hráče, rovněž se tedy na něho vztahují přesná pravidla.
Pouze jedna podložka je povolena na sedadle vozíku, musí mít stejný
vozťku-

nesmí

ne

silnějšť

přesahovat

než 10 cm, s výjimkou pro

5 cm. Celá musí

mťt

hráče

jako sedadlo

se 3.5, 4 a 4.5 body, u nichž podložka

stejnou tuhost a hustotu a
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rozměr

měla

by být vyrobena z

dostatečně pružného

materiálu. Není povoleno mít na sedadle desku nebo tvrdý materiál jako

doplněk podložky.

Stupačka
součástí

nebo ochranná horizontální

tyč

(rám) v přední/boční

části

vozíku, jestliže je

vozíku, musí být maximálně ll cm nad zemí ve svém nejpřednějším

bodě

a po celé

své délce (obr. 1.). Takový rám může být rovný nebo mírně zahnutý, ale nesmí být špičatý.
Spodní strana
Váleček

stupačky

by měla být vyrobena tak, aby chránila povrch hřiště proti poškození.

hodící se na spodní část stupaček pro ochranu povrchu hřiště a malé zadní kolečko

proti zvrácení vozíku pro ochranné účely jsou dovoleny. Malé kolečko bránící zvráceni se za
kolo neopovažuje.
Maximální výška postranní sedadlové
nesmí převýšit 53 cm, když přední kolečko( a)
Vozík může mít buď
přední

malá

V případě

tyče vpředu

kolečku vpředu.

povoleno žádné

nebo

Velká kola

tří-kolového

horizontální
malému

kolečka.

tři

řídicí,

čtyři

včetně

Dvě

zahrnující materiál

dvě

či

sedadlo,

velká zadní kola a jedno nebo

pneumatik smí mít maximální

průměr

přední kolečko umístěno uprostřed

malá kolečka

(válečky)

Na každém velkém kole musí být
pohonné

tvořící

směřuje vpřed.

kola - např.

vozíku musí být
vozíku.

příčky,

brzdící

zařízení.

dvě

69 cm.
a

uvnitř

mohou být přidána kjedinému

umístěna obruč.

Pneumatiky a

Na vozíku není

kolečka,

které by

zanechávaly stopy na podlaze, jsou zakázány. Mohou být akceptovatelné v případě, že se
prokáže snadné odstranění vzniklých stop.
Opěrky

rukou a ostatní podpěry horní

vyčnívat

z linie nohou nebo trupu

umístěná

vzadu zádové

opěrky

hráče

části těla,

které jsou na vozíku umístěny, nesmí

sedícího v přirozené poloze. Horizontální

musí být vycpána, aby ochránila ostatní

hráče před

kolen (http://www.iwbf.orglpdfs/OfficialWBBRules2004_ final.pdf [cit. 2007-08-26].
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tyč

úrazy

Obr. 1. Rozměry sportovního basketbalového vozíku

69c;onMAX

53 cm MAX

I

Zdroj: www.iwbf.org
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10. ROZDÍL MEZI BASKETBALEM
VOZÍČKÁŘŮ A
v
,
BASKETBALEM NEPOSTIZENYCH
Na první pohled, pokud si odmyslíme vozík, je rozdíl prakticky minimální.
hráčů, rozhodčích, rozměry hřiště,

nepostižených, i
např.

našli,

Počet

technická zařízení (desky, koše) jsou shodné s basketbalem

průběh soutěží, turnajů

se

výrazněji

neliší.

v technicko- taktických základech herních

Přesto

činností

několik rozdílů

bychom

jednotlivce. Ke

změnám

dochází v inventáři střelby z krátké vzdálenosti a obranných činností jednotlivce (Švarc,
1988).
Mezi dalšími odlišnostmi nalezneme v dnešní
podmínky, které
počínaje

oblasti

přestože

údajně ovlivňují

nedostupností

době

i problémy zejména s materiálními

výkon asi ze 30%. Další problémy spadají do sociální

tělocvičen

a

konče

je basketbal jeden z nejpopulárnějších

složitostí administrativy a spolupráce. I

sportů vozíčkářů.

V roce 2006 byl basketbal

na vozíku provozován v 77 zemích, ale u nás je však hráčů málo. V České republice existují
pouze tři týmy, a to S.K. HOBIT Praha, USK META Praha a SKV Frýdek- Místek.

10.1 Charakteristika hry
"Charakteristickým prvkem hry
Vysvětlení můžeme

trvají déle.
a

středních

vozíčkářů

hledat ve

tratích do 1500 m horších

je menší rychlost, jednotlivé herní úseky

skutečnosti,

časů

než

že atleti na vozíku dosahují na krátkých

běžci,

na trati 1500 m a na delších tratích

včetně maratónu výrazně lepších časů než tělesně nepostižení běžci." (Švarc, 1988)

V basketbale

převažují

velice krátké úseky,

převážně

možné dosáhnutí stejné rychlosti jako u nepostižených.
větší

Hráč

s pevným startem, není tedy

se svým vozíkem zaujímá daleko

plochu, tím se stává clonění, proklouzávání, hra ve vymezeném území výrazně obtížnější

a náročnější, jelikož spojit ovládání pohybu vozíku a kontrolu míče je velmi komplikované.
V basketbalu
specializace.

vozíčkářů
Při

se

rovněž

rolí,

částečné popření hráčské

je z vymezeného území. Pouze

některým hráčům

postižení a somatotypem se mohou přidělit stálejší hráčské role.

změněna

odrazu,

hráčských

neexistenci výškové převahy se může pod košem prosadit každý hráč

Nejefektivnější střelba
stupněm

ztrácí rozlišení

díky

několika faktorům.

téměř většina

vypouštějí

Prvním faktorem je

skutečnost,

že

"běhají

hráči

rukama", tzn. že

s vhodným

Střelba vozíčkářů je

nemají možnost

z nich není schopna se nadzvednout nad podložku a

asi o 1m níže. Dále vlastně vozíčkáři

stejně.

svůj

míč při střelbě

vozík pohánějí

pažemi, které jsou zatěžovány a podléhají tak dříve únavě. Únava se samozřejmě promítá do
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úspěšnosti střelby.

Platí pravidlo, že

čím méně

je postižený hráč, tím má větší

výběr způsobů

střelby.

Střelba

je rozlišována podle postoje a pohybu

podle využití paží na
obličeje,

hlavou,

střelbu jednoruč

a

obouruč

ramene, nad hlavou, za hlavou,

přes

přes

a podle

střelbu

umístění míče

z místa a z pohybu,
na

střelbu

od prsou,

hlavu, vrh donáškou ramene nad hlavou, za

používaným typem

střelby

je

střelba obouruč

Nahrazuje tak neschopnost výskoku pomocí dolních
Těžce

postižení hráči

většinou střílí obouruč

s lehčím postižením používají
střelbu přes

na

hlavu, vrh donáškou a vykloněním (Owen, 1982).

Nejčastěji

vozíku.

hráče

střelbu jednoruč

hlavu z krátké vzdálenosti. Velmi

od prsou nebo

končetin vzepřením
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opěradla

nad hlavou nebo za hlavou, naopak hráči

vrchem ze

střední

a dlouhé vzdálenosti a

častým způsobem střelby

se většinou pro zakončení z tzv. dvojtaktu.

se do

obličeje.

na koš je vrh, využívá

,

v

ll.ZAVER
Vozíčkáři dříve

nebyli bráni jako součást populace, byli řazeni na okraj

společnosti.

V dnešní době se postoj lidí nepostižených k vozíčkářům začíná měnit. Pochopili, že je
potřeba

znovu začlenit vozíčkáře do každodenního života nás všech a trochu jim pomoci

v jejich nesnadné

cestě.

S vozíčkáři se můžeme setkat kdekoli, ale málokdo vozíčkáři nabídne např. pomoc
v dopravním prostředku,
způsobem

ať

už je to z toho důvodu, že nechce pomoci a nebo neví, jakým

pomoc nabídnout a vykonat. Nikdo z nás by si nepřál být vyřazen ze společnosti.

Jak již bylo v práci popsáno, jedním z možných způsobů zařazení do
vozíčkáře
věci jako

společnosti je

seznámit

s možnostmi sportu, byť i na vozíku. Ukázat jim, že i s vozíkem jdou dělat stejné

bez něho.

I když je basketbal nejpopulárnějším sportem, stále v České republice existují pouze 3
basketbalová družstva. Vozíčkáři nemají velkou možnost se seznámit s basketbalem, jelikož
v rehabilitačních centrech je nákladné vybudovat tělocvičnu a příslušná technická zařízení.
V rámci terapie se spíše hrají kuželky nebo boccia. Bylo by dobré prosadit basketbal jako
doplňkový

sport v

rehabilitačních

ústavech a centrech, jelikož až tam se poprvé vozíčkáři

mohou setkat s možnostmi sportování.
Asi neexistuje vozíčkář, který by si po úrazu nebo jiném onemocnění, které ho
upoutalo na vozík, nepoložil otázku:
"Proč

"Proč

zrovna já?". Pan Potměšil má na to proti otázku:

zrovna já ne?"
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