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Abstrakt
Název práce: Vrcholový a výkonnostní sport osob se zrakovým pos tižením v České

republice
Cíle práce:

Cílem práce je zpracovat přehled o paralympijských a vybraných
sportech provozovaných osobami se zrakovým postižen ím v České
republice, včetně uvedení základních informací o specifikách
jednotlivých sport ů osob se zrakovým postižením, popis sou časného
stavu organizace sportu osob se zrakovým postižením a na základě zjišt
ěných skute čností navrhnout doporučení ke zlepšení stávajícího stavu.

Metoda:

K dosažení cíl ů práce autor provedl rešerši odborné literatury
vztahující se k dané problematice, komparaci vybraných dokument ů a
osobně se účastnil sportovních akcí osob se zrakovým postižením .

Výsledky:

Současný stav organizace a řízení Českého svazu zrakově postižených
sportovců není optimální. Doporučení pro zlepšení stávajícího stavu
jsou uvedena v diskuzi.

Klíčová slova: organizace sportu, osoby se zrakovým postižením, pa ralympijský
sport, sportovní aktivity, vrcholový sport, výkonno stní sport,
zdravotně postižení, zrakové postižení
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Abstract

Project:

Superior and efficiency sport of visually impaired people in the
Czech Republic

Aim of the
project:

The aim of the project is to compile an overview about Paralympic
and selected sports that are done by visually impaired people here in
the Czech Republic. The overview includes basic information about
specification of individual sports of visually impaired persons as well
as updated description of organization of sports for such disabled
persons. Based on these facts it makes suggestions to improve the
current state.

Method:

To achieve the aim of this project, an author made an analysis of
literature specialized in the given issue, compared the selected
documents and personally joined several sport events aimed at
visually impaired persons.

Results:

The current state of organization and direction of the Czech Blind
Sportsmen Association is not optimum. The suggestions to improve it
are stated in discussion.

Key words:

organization of sports, visually impaired persons, Paralympic sport,
sport activities, superior sport, efficiency sport, handicap, vision
impairment
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1.

ÚVOD

V České republice žije 60 000 až 100 000 osob se zrako vým postižením, z toho 7 000
až 12 000 osob nevidomých (Schindler, Pešák, 2002).
V případě těžké nebo úplné ztráty zraku u dospělé osoby prožívá daný jedinec těžkou
existenciální krizi. Ztráta zraku náleží k veliceárončným životním situacím, kdy zátěž
překračuje míru přizpůsobivosti člověka, může vyvolat poruchy chování a v krajním
případě i poruchy osobnosti (Galvas, 1998).
Proces sociální rehabilitace a akceptaci zrakové vady, úplné nebočástečné ztráty zraku,
mohou podpořit a urychlit pohybové aktivity. Součástí procesu sociální rehabilitace je
sociální opora, tj. pomoc, která je poskytována druhými lidmi (nejen) osobám se
zrakovým postižením a která jim určitým zp ůsobem ulehčuje situaci. Mezi druhy sociální
opory patří informační opora – poskytnutí informací, které jsou zásadnípro orientaci v
dané situaci (Křivohlavý, 2001).
Cílem diplomové práce je poskytnutí informační opory osobám se zrakovým postižením
a osobám, které se chtějí seznámit se sportovními aktivitami osob se zrakovým
postižením, a posouzení kvality řízení a organizace Českého svazu zrakově postižených
sportovců (dále jen „ČSZPS“).
V diplomové práci autor nejprve řpedstavuje problematiku osob se zrakovým
postižením, následuje přehled paralympijských a vybraných sport ů provozovaných
osobami se zrakovým postižením v České republice, popis současného stavu organizace
sportu osob se zrakovým postižením a v diskuzi auto r práce navrhuje doporučení ke
zlepšení stávajícího stavu.
Podle Výboru Rady Evropy pro rozvoj se sportovních aktivit účastní necelá 3 %
postižených osob oproti 30 % u nepostižených osob ( Potměšil, 1996). Na základě
nízkého počtu účastníků přítomných na v ětšin ě sportovních akcích pořádaných ČSZPS
lze předpokládat, že počet aktivně sportujících osob se zrakovým postižením
nepřesahuje uvedené odhady.

8

Pro uchování a další rozvoj motorických stereotypů a stávajících pohybových dovedností
je žádoucí, aby se osoby se zrakovým postižením v ěnovaly pohybovým aktivitám, které
pozitivně ovlivňují rovněž psychiku, zvyšují sebev ědomí a chuť do života.

Z výše uvedených fakt ů vyplývá důležitost podpory sportu osob se zrakovým
postižením.
Základem diplomové práce je autorova bakalářská práce (2006).

5.

PROBLEMATIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

V České republice žije až 100 000 zrakov ě postižených osob, p řesné statistické údaje o
počtu osob se zrakovým postižením nejsou k dispozici.
Při odhadech počtu zrakově postižených osob se vychází z procentuálního výskytu
zrakových vad v populaci, který bývá odhadován na 0,6 až 1,5 % (Schindler, Pešák,
2002).

5.1 Anatomie zrakového orgánu
Zrakový orgán umožňuje vnímat světlo, barvy, pohyb a prostorové rozložení předmětu.
Skládá se zčoní koule, která je uložena v dutině očnice. Stěnu oka tvoří tři obaly - zevní
vazivová vrstva (bělima), střední vrstva (cévnatka) a vnitřní vrstva (sítnice s receptory).
Bělima přechází v předním úseku oka do rohovky.
Cévnatka je velmi bohatá na cévy, které zásobujíředevšímp zevní vrstvy sítnice. Vpředu
cévnatka pokračuje jako řasnaté tělísko. Od řasnatého tělíska odstupuje kruhový terčík
uložený p řed čočkou (duhovka). Uprostřed duhovky je kruhový otvor (zornice).
Sítnice tvoří vnitřní obal a jsou v ní uloženy ty činky a čípky, receptory schopné

reagovat na světelné záření. Tyčinky umož ňují vnímání světla a čípky vnímání
barevného vidění.

Obr. č. 1
Řez oční koulí
(Dylevský, 1990)
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Rohovka, čočka, komorová voda a sklivec jsou prostředí, kterými procházejí světelné
paprsky a lomí se tak, aby obraz předmětu vznikal přesně na sítnici. Nevnikne-li obraz
na sítnici, vidíme předmět neostře, rozmazaně nebo dvojitě. Akomodace oka je změna
vyklenutí přední a zadní plochy čočky tak, aby se předměty nacházející se v ůrzných
vzdálenostech zobrazily na sítnici.. Akomodace umožňuje vidět stejně ostře blízké i
vzdálenéřpedměty (Dylevský, 1990).

5.2 Vyšet ření zraku
Při očním vyšet ření se zkoumázraková ostrost vyjádřená tzv. „vizem“ udávaným
zpravidla ve zlomku, kde první číslo znamená vzdálenost v metrech, ze které je dotyčný
člověk schopen přečíst text, a druhé číslo znamená vzdálenost v metrech, ze které je
schopen přečíst text člověk s nepostiženým zrakem. Vizus zdravého oka je 6/6, vizus oka
osoby se zrakovým postižením je nap ř. 6/60.

Obr. č. 2
Snellenův optotyp – vyšet ření zrakové ostrosti
<http://www.optotypy.cz/img/complete.htm>

Vyšet ření zrakové ostrosti do dálky se provádí nejčastěji na Snellenových optotypech,
což jsou tabulky s řadami postupně se zmenšujících znak ů (Schindler, Pešák, 2002).
Dalším zkoumaným parametrem je

velikost zorného pole. Zorné pole může být

v důsledku zrakové vady zúženo, omezeno nebo v něm může docházet k lokálním
výpadk ům (skotomům). Vyšet ření velikosti zorného pole se provádí pomocí perimetru.
Velikost zorného pole každého oka se měří perimetrem pomocí bílých a barevných
světelných bod ů v úhlových stupních.
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Pacient fixuje vyšet řovaným okem bod p římo před sebou a oznamuje, ve kterých
částech prostoru vidí pohybující se značku a kdy mu již zna čka ze zorného pole
zmizela (Franěk, Vaculín, 2004).

Obr. č. 3 a 4
Perimetr – vyšet ření zorného pole

<http://www.lf3.cuni.cz/physio/Physiology/education/materialy/praktika/perimetrie.htm>

5.3 Nejčastější zrakové vady
Schindler (1997) uvádí stručný p řehled nejčastějších zrakových vad a jejich symptom ů.

Aniridie je vzácná porucha ve vývinu duhovky. Jedná se oědičnou, vrozenou vadu,
jejímž d ůsledkem je extrémní světloplachost a špatná schopnost adaptace na světelné
podmínky.
Albinismus je dědičná porucha. Očním projevem albinismu je propoušt ění světla
duhovkou, nystagmus (bezděčné pohyby očí) a silná refrakční vada.
Astigmatismus zpravidla vzniká nepravidelným zakřivením rohovky a může vyvolat
rozostřený obraz. Astigmatismus se kompenzuje cylindrickým i skly v brýlích.
Binokulární vidění – poruchy binokulárního vidění mají za následek šilhavost a změny
ve zrakovém vnímání. Zpravidla dochází ke sníženírakovéz ostrosti, k poruchám ve
vnímání prostoru a excentrické fixaci.
Degenerace sítnice je degenerativní onemocnění nezánětlivého původu se vztahem k
dědičnosti. Dochází k poškození nervových elementů sítnice. Degenerace sítnice se
vyskytuje oboustranně, progrese choroby – pigmentová degenerace sítnice, degenerace
žluté skvrny.
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➦ Pigmentová degenerace sítnice(retinitis pigmentosa, dystrophia pigmentosa retina,
degeneratio tapetoretinalis) je nejznámější p ředstavitel tapetoretinálních degenerací,
dědičné onemocnění postihující zejména tyčinky na periferii očního pozadí. Mezi
symptomy patří šeroslepost, zužování zorného pole (tzv. "trubicové vidění"),
světloplachost, problémy s adaptací při přechodu ze světla do tmy a opačně, často i
komplikovaná katarakta (šedý zákal) .
➦ Degenerace žluté skvrny (degeneratio maculae, makulární degenerace) patří ke
skupině centrálních retinálních degenerací. Vlivem degenerace žluté skvrny dochází
ke ztrátě centrálního vidění (skotom) nebo drastickému snížení zrakové ostrosti v
centrální oblasti, popř. světloplachosti a potížím s osln ěním; nevede však k úplné
slepotě, zůstává zachované vidění mimo makulu (tzv. "mimomakulární vidění“).

Glaukom (zelený zákal) je jedno z nejzávažnějších onemocn ění, kterým trpí 1 – 2 %
lidí starších 40 let a které u 10 % postižených oso b končí trvalou ztrátou zraku.
Rozlišujeme glaukom otev řeného úhlu a glaukom zavřeného úhlu.
➦

Glaukom otevřeného úhlu je mnohem nebezpečnější, protože probíhá

zprvu

nenápadně, a může skon čit nevratnými úbytky v zorném poli. Glaukom otevřeného

úhlu je způsoben vysokou nadprodukcí komorového moku v oku.
➦

Glaukom zavřeného úhluje charakterizován prudkým zvýšením nitroo čního tlaku,
záchvatem, bolestí. Glaukom zavřeného úhlu je způsoben hromaděním nitrooční

tekutiny, která nemůže dostate čně odtékat z oka vinou uzavření úhlu mezi rohovkou
a duhovkou.
Hypermetropie (dalekozrakost) není nikdy progresivní. Obrazy vzdálených předmětů
vznikají za sítnicí . Oko má do jisté míry schopnost vadu kompenzovat akomodací, tj.
prodloužením o ční čočky zvětšením polom ěru její křivosti. Hypermetropie se
kompenzuje se spojkami v brýlích.
Katarakta (šedý zákal) je zkalení oční čočky. Šedý zákal m ůže být vrozený,
poúrazový nebo spojený se stářím. Příznakem je snížená zraková ostrost, problémy s
oslněním, vidění jako přes špinavé okno.
Nystagmus se projevuje bezděčnými rytmickými pohyby v ětšinou obou o čí zároveň

v několika nebo ve všech pohledových sm ěrech. Nystagmus může být vrozený i získaný
16

a bývá průvodním jevem řady onemocnění, významn ě zhoršuje zrakovou ostrost a
ztěžuje fixaci. Nystagmus je zjevný a m ůže lidi v okolí postižené osoby znervóz ňovat.
Myopie (krátkozrakost) je jedna z nejpočetněji zastoupených zrakových vad. Obrazy
vzdálených předmětů vznikají před sítnicí. Myopie se kompenzuje rozptylkami

v brýlích.
➦ Myopie lehkáje krátkozrakost do –5 dioptrií. Vliv zrakové námahy na její vznik
nebyl prokázán.

➦

Myopie lomiváje způsobena zvýšenou lomivostí optického prost ředí.

➦ Myopie osováje způsobena prodlouženou osou optického systému.
➦ Myopia degenerativa vzniká při progredujících degenerativních změnách (obvykle
přes -10 dioptrií). Dochází k roztažení sítnice a jejímu odchlípení od ter če zrakového
nervu. Je nutné dávat pozor na zvýšenou ámahun a tlak v oku (zvedání břemen, porod)
nebo údery, které mohou zapříčinit odchlípení sítnice.

Presbyopie (vetchozrakost, stařecká dalekozrakost) je pokles akomodačních schopností
oka s postupujícím věkem. Presbyopie je normální projev stárnutí, kdy počínaje 40.
rokem života p řibývá každých 10 let cca +1 dioptrie korekce.
Retinopatie se projevuje patologickými zm ěnami sítnice a jejich cév. Nejčastějšími
příčinami jsou oběhové poruchy, cukrovka nebo vyšší koncentrace kyslíku.
➦

Diabetická retinopatie vzniká u diabetiků. Problémy jsou zapříčiněny změnami

v očních cévách, řpesněji výlevy krve na sítnici. Dochází k tvorbě nových cév a
může dojít k odchlípení sítnice. Typické je proměnlivé vidění, postupné zhoršování
zraku, výpadky zorného pole, potíže s osln ěním a světloplachost.
➦

Retinopatie nedonošenc ů je nejčastější p říčina slepoty u dětí. Ohroženy jsou
všechny nedonošené děti (děti narozené před 32. týdnem s porodní hmotností nižší
než 1 500 g). Jednou z p říčin retinopatie nedonošenc ů je vyšší koncentrace kyslíku

v prostředí při dlouhodobém podávání kyslíku (oxygenoterapii). nezraléV sítnici
dochází k tvorbě a rozrůstání nových cév v celých trsech a jejich mohutnění má za
následek odchlípení sítnice. Retinopatie nedonošenců může vést k úbytkům zorného
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pole nebo i k úplné slepotě. Příznaky jsou citlivost na oslnění, zúžení zorného pole,
snížení zrakové ostrosti až slepota.
➦ Retinopathia arteriosclerotica a retinopathia hypertonica jsou onemocnění
způsobená oběhovými poruchami.

5.4 Osoby se zrakovým postižením
Osoby se zrakovým postižením jsou osoby s r ůznými druhy a stupni snížených

zrakových schopností a rozumí se jimi pouze osoby, u nichž zraková vada přináší

závažná omezení v oblasti samostatného života a pracovního uplatnění (nejedná se o
osoby, kterým k odstran ění vady zraku postačují brýle).
Skupinu osob se zrakovým postižením d ělíme na osoby nevidomé, osoby se zbytky
zraku a osoby slabozraké (Schindler, Pešák, 2002).
Podle World Health Organization (WHO) je možné osoby se zrakovým postižením
zařadit do některé z pěti kategorií zrakového postižení – viz tabulka 1.
Tabulka 1 Klasifikace zrakového postižení podle WHO (SONS, 2002)
Kategorie
1.

2.

3.

4.

5.

Druh zdravotního postižení
Střední slabozrakost
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než
6/18 (0,30) - minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10
Silná slabozrakost
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60
(0,10) - minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20,
Těžce slabý zrak
a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60
(0,05) - minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50
b) koncentrické zúžení zorného pole obou čoí pod 20 stupňů
nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů
Praktická nevidomost
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až sv ětlocit
nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když
centrální ostrost není postižena
Úplná nevidomost
ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztrátyěsvtlocitu až po
zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí
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5.4.1 Osoby nevidomé
Ztráta zraku představuje kvalitativní zlom v život ě každé osoby, která je takovou
okolností postižena.
Úplná nevidomost je ztráta zraku zahrnující stav odnaprosté ztráty světlocitu až po
zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, tj. ztráta schopnosti určit směr,
odkud světlo přichází. V současné době zpravidla hovoříme o úplné ztrátězraku a o
osobách nevidomých, pojmy slepota nebo slepec jsou často nevidomými osobami
vnímány jako nevyhovující.
Praktická nevidomost je definována jako porucha zraku znemož ňující orientaci v
neznámém prostředí. Praktickou nevidomost nelze definovat zcela jednotně, protože
orientační schopnost je do jisté míry ovlivňována i duševní vyspělostí a kvalitou sluchu
jednotlivce.
V případě ztráty zraku u dospělé osoby musíme počítat s tím, že daný jedinec prožívá
těžkou existenciální krizi. Ztráta zraku náleží k velice náročným životním situacím, kdy
zátěž p řekračuje míru přizpůsobivosti člověka, může vyvolat poruchy chování a v
krajním případě i poruchy osobnosti (Galvas, 1998).
Ke ztrátě zraku může dojít postupným zhoršováním vid ění nebo náhle. Příčinou
postupného zhoršování vidění je nejčastěji nemoc, která se zpravidla projevuje zúžením
zorného pole nebo poruchami vidění za extrémních světelných podmínek (šero, silné
světlo).
Pokud se zrak horší pomalu a nep říliš z řetelně, je velmi obtížné zhoršení vid ění

zaregistrovat. Nemocní lidéčasto považují sv ůj stav za normální a nejsou informováni o
možnosti progrese onemocn ění.
První reakcí na zjišt ění progrese onemocnění je popření a bagatelizace stavu. Po určité
době následuje období střídání stavu naděje a aktivity se stavem beznaděje a rezignace.
Souvisejícím problémem je pokles schopnosti vykonávat běžné rutinní činnosti, což může
ohrozit pracovní uplatn ění nemocnéhočlověka, který se stává stále závislejším na svém
okolí.
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Nemocný člověk dochází k poznání, že ztráta zraku je definitivní, a nastává fáze šoku
vedoucí k těžké krizi. V tuto chvíli je velmi důležité nabídnout nemocnému člověku řešení
vzniklé situace, perspektivu a dosažitelné cíle.
Náhlá ztráta zraku vede k naprosté dezorientaci chromenía. Všechny plány do budoucna
zmizely, hodnotový systém se zhroutil. Ztráta zraku je závažný zásah do života, který se
negativn ě připomíná od rána do večera. Nastáváě žkát a hluboká krize.
Základním pocitem doprovázejícím krizi je bolest způsobená náporem nezvladatelných
emocí, kterými jsou nejistota, bezmoc, beznad ěj, strach, úzkost, samota, stesk, apatie,
únava, lítost a sebelítost, pocit méněcennosti, ukřivděnost, závist, vztek, agresivita,
netrpělivost, panika, hysterie, touha po úniku (Wiener, Rucká, 2006).
Souček (1992) rozděluje období po ztrátě zraku na dvě fáze:
1. Krize – období bezprost ředně navazující na ztrátu zraku a projevuje se ůrzně u lidí
s rozličnou osobnostní strukturou. Po ztrátě zraku nastupuje bezprostřední šok, jenž
je doprovázen pocitem naprostého zoufalství.
2. Uklidnění – pocit jistoty a bezpe čí se vrací pozvolna, důležitou roli sehrává sociální
prostředí.
Na adaptaci postiženého člověka mají značný vliv postoje, a to jak k osobní vad ě, tak ke
stejně postiženým lidem i sv ětu nepostižených lidí. S t ěmito postoji úzce souvisí pojem

„akceptace vady“ a jeho protipól „non-akceptace vad y“.
Akceptace zrakové vady je vztah a postoj člověka k tomu, co znamená úplná nebo částečná
ztráta zraku. Pozitivnělze akceptaci zrakové vady definovat jako poznání, uznání a
optimální uskutečňování všech životních možností, které přináší zraková ztráta. Nonakceptaci zrakové vady lze naproti tomuurčit jako neuznávání a neuskutečňování ětch
životních možností, p říležitostí a omezení, které jsou se ztrátou zraku spojené (Čálek,
1990).
5.4.2 Osoby se zrakovým postižením a pohybová aktivita
Se ztrátou zraku dochází k úbytku smyslových podnětů, což vede ke snížené pot řebě
pohybu. V mnoha případech menší pot řeba pohybu souvisí s obavami a strachem z
možného zranění.
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Vzhledem k nedostatku pohybu je oslaben pohybový sy stém člověka, mohou vznikat
svalové dysbalance (nerovnováha) a tím i vadné držení těla.
U osob se zrakovým postižením se často objevují následující vady držení těla –
předklon hlavy nebo její nachýlení do strany, ramena nachýlená vpřed, zvýšená kyfóza
(prohnutí páteře dozadu) v horní hrudní páteři, skoliotické držení, zvýšená bederní
lordóza (prohnutí páteře dopředu) s vystupujícím břichem a pánev sklopená vpřed.
Již nepatrná porucha zraku může mít za následek poruchy rovnováhyči pokles úrovně
pohybových schopností. Trvalé těžké poškození zraku zp ůsobují poruchy svalové
koordinace a prostorové orientace. Osoby, které sestaly nevidomými v pr ůběhu života,
mají snadnější pozici, protože prošly motorickým vývojem a maj

í

zafixovánuřadu

motorických stereotyp ů a pohybových činností (Miklová, 1996).
Při postižení zrakového analyzátoru nebo jeho úplné trátzě dochází

k hluboké

informační deprivaci, protože zrakem p řijímáme cca 70 – 90 % všech informací
o okolním prostředí. Každá zraková vada hluboce zasáhne do životaostiženép osoby.
Všechny činnosti trvají déle, každý pohyb je nutné provádět soustředěně a cíleně. Často se
změní dosavadní životní styl a návyky nejen postiženého člověka, ale i jeho okolí.

Význam zraku pro pohybovou činnost člověka je značný. Zrak neplní pouze funkci
zprostředkovatele informací z okolí, na základě nichž člověk provádí volní ř(ízené)
pohyby, ale kontroluje i samotný pr ůběh pohybu a jeho výsledek, takže funguje jako
zpětná vazba. Tatočinnost zrakového aparátu je nenahraditelná.
Je proto velký rozdíl v pohybových možnostech osoby

nevidomé a osoby se zbytky

zraku nebo osoby slabozraké. Zrakově postižená osoba, která nemá možnost kontrolovat
své pohyby zrakem, je odkázána na informace z proprioreceptorů, které informují o napětí
v jednotlivých svalových skupinách a tím o prováděném pohybu (Kábele, 1988).

Pro uchování, popř. další rozvoj motorických stereotyp ů a stávajících pohybových
dovedností je žádoucí, aby se osoby se zrakovým postižením v ěnovaly pohybovým
aktivitám, které pozitivněovlivňují i jejich psychiku, sebevědomí a chuť do života.
Ke zdravotně orientované zdatnosti vedou dvě protínající se cesty. Jedna je objektivní a
zajímá se o objem a intenzitu pohybovéčinnosti. Druhá je subjektivní a přináší potěšení
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z pohybu, lepší náladu, chuť pokračovat v tréninku, pocit objevování své výkonnosti,
napětí z očekávání změny výkonu nebo snížení hmotnosti (Bunc, 1995).
Nezbytnou podmínkou pro provozování sportu osobamise zrakovým postižením je
předchozí vyjádření lékaře k zamýšlené aktivit ě vzhledem k charakteru a možnému
vývoji zrakové vady.
5.4.3 Sportovní klasifikace osob se zrakovým posti žením
Minimální úroveň zdravotního postižení („Eligibility“), která oprav ňuje sportovce
k účasti na sportovních akcích osob se zdravotním postižením pod patronací
International

Paralympic

Committee

(dále

jen

„IPC“),

stanovují

v souladu

s dokumentem IPC Classification Code and International Standards (2007) jednotlivé
mezinárodní federace sdružené v IPC.
Sportovec se zdravotním postižením je po provedení klasifikace zařazen do příslušné
kategorie a je mu zároveň přidělen statut kategorie („Sport Class Status“):
a) NEW (N) – sportovec, který ješt ě nebyl klasifikován na mezinárodních závodech.
b) REVIEW (R) – sportovec, který byl klasifikován na mezinárodních závodech, ale je
nutné přezkoumání jeho zdravotního stavu.
c) CONFIRMED (C) – sportovec, který byl klasifikován na mezinárodních závodech a
opakované přezkoumání jeho zdravotní stavu není nutné.
V případě klasifikace osob se zrakovým postižením stanovuje pravidla pro klasifikaci

International Blind Sports Association (dále jen „IBSA“). Klasifikaci provádějí
mezinárodní klasifikátoř IBSA. Klasifikátor nesmí na mezinárodních závodech
klasifikovat sportovce ze státu, ze kterého sám pochází.
Klasifikace se provádí u lepšího oka s pomůckami (sportovec, který používá kontaktní
čočky nebo brýle, je musí p ři klasifikaci používat).
U sportovců se zrakovým postižením se za minimální zrakové postižení, které
opravňuje sportovce k účasti na sportovních akcích, považuje v souladu s pr avidly
IBSA vizuální ostrost 6/60 nebo zorné pole menší než 20 stup ňů, tj. minimální
požadavek pro za řazení sportovce se zrakovým postižením do kategorie B3.
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IBSA stanoví v dokumentu „IBSA Medical Procedures“ níže uvedené požadavky
pro

klasifikaci sportovců se zrakovým postižením:
➦

Kategorie B1 - bez vjemu světla, neschopnost rozeznat tvar ruky z jakékoliv
vzdálenosti a směru.

➦ Kategorie B2 - od schopnosti rozeznat tvar ruky až po zrakovou ostrost 2/60 a/nebo
zorné pole menší než 5 stup ňů.
➦ Kategorie B3 - od zrakové ostrosti 2/60 do 6/60 a/nebo zorné pole větší než
5 stupňů a menší než 20 stup ňů.
Pověření klasifikátoři Českého svazu zrakové postižených sportovců (ČSZPS)
Čechy: MUDr. Anna Zobanová (Krškova 807, 152 00 Praha 5 –Barrandov)
Morava: MUDr. Olga Látalová (Masarykova 44, 772 00Olomouc)
5.4.4 Zásady přístupu k osobám se zrakovým postižením
Při setkání s osobami se zrakovým postižením lidé často nevědí, jakým zp ůsobem
komunikovat nebo nabídnout pomoc. V následném textujsou uvedeny základní
doporučené zásadyřístupu k osobám se zrakovým postižením podle Wienera (2006a,
2006b).
Základní pravidla komunikace
➦ Pokud vás osoba se zrakovým postižením nepozná podle hlasu, představte se
jménem.
➦ Pokud jste ve společnosti, nejprve osobu se zrakovým postižením p řed slovním
kontaktem oslovte, protože je velmi obtížné a vy čerpávající neustále sledovat
všeobecnou konverzaci a odhadovat, koho se týká. Verbální kontakt vždy předchází

i kontaktu fyzickému.
➦ V průběhu komunikace oznamte svůj odchod; osoba se zrakovým postižením
nemusí odchod postřehnout.
➦ Při pokynech důsledně používejte sm ěrové pojmy „nahoře-dole“, „vpravo-vlevo“,
„vep ředu-vzadu“ a vyvarujte se pojm ů „tady“, „tam“ apod.
➦ V hovoru se nemusíte vyhýbat slov ům „podívej se“, „koukni se“ apod.
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6.

PARALYMPIJSKÉ A VYBRANÉ SPORTY OSOB SE
ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Sportovní soutěže osob se zrakovým postižením po řádané IPC (např. paralympijské
hry, mistrovství světa, světové a evropské poháry) seřídí pravidly IPC, ostatní sportovní
soutěže osob se zrakovým postižením se řídí pravidly IBSA, popř. pravidly národních
svazů.
Mezi sporty osob se zrakovým postižením za řazené do programu paralympijských her
a provozované vČeské republice patří atletika, plavání, alpské lyžování,ěbh na lyžích,
cyklistika a goalball (ostatní paralympijské sporty – judo, biatlon, jachting, jezdectví a
futsal jsou provozované vČeské republice pouze výjimečně jednotlivci nebo se
neprovozují vůbec).
K neparalympijským sport ům a sportovním aktivitám osob se zrakovým postižením
vyskytujícím se v České republice patří bowling, kuželky, lukost řelba, showdown
(aplikovaný stolní tenis), šachy, turistika, veslo vání, vzpírání a zvukovářelbast.
V kapitolách č. 6.1 až 6.8 je uveden popis paralympijských a vybr aných
neparalympijských sport ů provozovaných v České republice.
Pravidla pro paralympijské sporty uvedené v kapitoláchč. 6.1 až 6.5 stanoví
dokumenty IBSA Goalball Rules 2006 – 2010, IBSA Tandem Cyclin g For The
Visually Impaired Rulebook 2005-2009, IPC Alpine Skiing Rule Book 2007/2008, IPC
Athletics – Official Rules For Athletics 2006, IPC Cycling Rule Boook (2002), IPC
Nordic Skiing Rules (2002) a IPC Swimming Rules 2005 – 2008.
Pravidla pro vybrané neparalympijské sporty uvedené kapitoláchč. 6.6 až 6.8 stanoví
dokument IBSA Showdown Rules 2005 – 2009, resp. dok umenty ČSZPS Pravidla –
zvuková střelba (200-?), Pravidla a soutěžní řád kuželkářského sportu zrakově
postižených v České republice (2007) .
Bližší informace o jednotlivých sportech jsou uvede ny na webových stránkách
organizací IBSA, IPC, ČSZPS, resp. webových stránkách jednotlivých sportovních
odvětví – viz Příloha č. 2 Užite čné internetové odkazy sportu osob se zrakovým
postižením.
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6.1 Atletika
Zrakově postižení sportovci jsou rozd ěleni do tří skupin podle ostrosti zraku a velikosti
zorného pole – B1, B2 a B3 (B – Blind, nevidomý).
V atletice jsou skupiny sportovců označovány F11, F12 a F13 (F – Field, soutěže v poli)
pro vrhy, hody, skoky a pětiboj nebo T11 , T12 a T13 (T – Track, sout ěže na dráze) pro
běžecké disciplíny.
Paralympijské technické disciplíny jsou skok daleký, trojskok, skok vysoký, vrh koulí,
hod ošt ěpem, hod diskem a pětiboj. Paralympijské běžecké disciplíny jsou běhy na 100
m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5 000 m, 10 000 m, maratón, štafety 4 x 100 m a 4 x
400 m.
Atleti kategorie B1 musí používat nepr ůhledné klapky na oči při všech sout ěžích.
6.1.1 Skok daleký a trojskok
Atleti kategorie F11 (B1) a F12 (B2) mají právo využít asistenta. Odrazová plocha pro
atlety kategorie F11 a F12 je tvořena obdélníkem o rozměru 1 x 1,22 m, který musí být
upraven tak, aby v něm po odrazu zůstal otisk odrazové nohy (křída, magnézium, jemný
písek).

Obr. č. 5
Atlet kategorie F11 a F12 se při skoku dalekém odráží z vymezené odrazové
plochy

Při skoku do dálky jsou atleti kategorie F12 zpravidl schopni provádět skok samostatně.
Pro případné hlasové pokyny je nutné zajistit v prostorudoskočišt ě ticho.
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Odrazová plocha má stejné funkční vlastnosti jako standardní odrazová plocha. Není
přípustné, aby atlet přešlápl okraj bližší k doskočišti. Nejmenší p řípustná vzdálenost mezi
vnitřním okrajem odrazové plochy a doskočišt ěm je u skoku dalekého jeden metr, u
trojskoku 9 m pro atlety kategorie F11 a 11 m pro atlety kategorie F12 a F13 (B3).
Měření délky skoku u atletů kategorie F11 a F12 se provádí z místa doskoku
k nejbližšímu místu otisku odrazové nohy. Odrazí-li se atlet ješt ě před odrazovou

plochou, pak se měření provádí od místa doskoku k vzdálenějšímu okraji odrazové
plochy.
6.1.2 Skok vysoký
Atleti kategorie F11 se mohou před rozběhem k pokusu pro svou orientaci dotknout
laťky. Spadne-li laťka po tomto dotyku, pokus není hodnocen jako nezdařený. Atleti
kategorie F11 a F12 mohou pro svou sluchovou orientaci využít asistenta, který musí
zaujmout takové postavení, aby nepřekážel rozhodčím.
Atletům kategorie F12 je povolena vizuální úprava laťky. Atlet kategorie F13 může
požádat o slovní potvrzení začátku odpočítávání časového limitu pokusu.
Zprostředkování této informace je povinností rozhodčího.
6.1.2 Vrhy a hody
Asistenta mohou využít pouze atleti kategorie F11 a F12. Atleti kategorie F11 a F12
mohou být p řivedeni do vrhačského kruhu nebo na rozběhovou dráhu asistentem. Za
správnou orientaci atleta v kruhu nebo na rozběhové dráze odpovídá asistent, který musí
opustit vrhačský sektor nebo rozb ěhovou dráhu ještě před zahájením pokusu.
Atleti kategorie F11 a F12 mohou využít informace o d asistenta pro svou sluchovou
orientaci, a to před pokusem, v průběhu pokusu a po pokusu. Atleti kategorie F11 a F12
mohou být odvedeni z vrha čských a odhodových sektor ů až po té, co rozhodčí označí
pokus jako zdařený.
Pokud rozhodčí usoudí, že asistent stojí na nebezpe čném místě, požádá asistenta, aby se
přemístil na bezpečné místo.
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6.1.2.1 Vrh koulí
Při vrhu koulí používají atleti odlišnou techniku pod le typu zrakového postižení a
technické vyspělosti atleta. Asistent zajiš ťuje správnou orientaci atleta ve vrhačském
kruhu.

Obr. č. 6 a 7
Vrh koulí z místa

Obr. č. 8, 9 a 10
Vrh koulí se sunem bez rotace trupu

Atleti kategorie F13 nebo vyspělí atleti kategorie F12 (F11) používají stejnou tec hniku
vrhu koulí jako atleti bez zrakového postižení.

Obr. č. 11, 12 a 13
Atlet kategorie F13 s vyspělou technikou vrhu koulí
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6.1.2.2 Hod ošt ěpem
Při hodu ošt ěpem atleti volí odlišnou techniku – z místa, s posk okem nebo s kratším či

delším rozb ěhem. Role asistenta spočívá v hlasovém upozornění na vzdálenost
odhodovéčáry a zorientování atletařippřípadném rozběhu.
Při hodu ošt ěpem z místa (nejčastěji u atletů kategorie F11) spočívá role asistenta ve
správné orientaci a postavení atletařped odhodovou čarou.

Obr. č. 14, 15 a 16
Atlet kategorie F12 při hodu ošt ěpem z místa

Obr. č. 17, 18 a 19
Atlet kategorie F13 při hodu ošt ěpem s poskokem
Před zahájením a v průběhu hodu ošt ěpem je nezbytné, aby pořadatel zajistil

dostatečnou bezpečnost závodníků, rozhodčích a ostatních osob.
Hlavní riziko při hodu ošt ěpem spočívá ve velice rozdílné úrovni atletů(délky hodů) a
ve zvýšené pravd ěpodobnosti hodu ošt ěpem mimo výse č.
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6.1.2.3 Hod diskem
Hod diskem provádí atleti nejčastěji z místa. Role asistenta spočívá v doprovodu atleta
do kruhu a správném zorientování atleta.

Obr. č. 20, 21 a 22
Dovedení atleta do kruhu, zorientování atleta

Technicky vyspělí atleti provádí hod diskem s otočkou. U osob se zrakovým postižením
často dochází ke zhoršené orientaci v prostoru a k arušení vnímání rovnováhy, proto hod
diskem s otočkou provádí pouze minimum atletů.

Obr. č. 23, 24 a 25
Hod diskem s otočkou

6.1.3 Běžecké disciplíny
Atlety kategorie T11 (B1) doprovází při běžeckých disciplínách trasér. Každý atlet má
vymezeny dvě dráhy, jednu pro sebe a druhou pro traséra.
Atleti kategorie T12 (B2) mají při běžeckých disciplínách právo na jednoho traséra nebo
asistenta.
Atleti kategorie T13 (B3) běhají bez traséra.
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Atlet kategorie T11 nebo T12 si sám vybírá způsob navádění. Atlet může zvolit vedení
za pomoci držení lokte trasérem, spojení kontaktní š ňůrou nebo běh bez dopomoci
traséra.
Trasér je zodpovědný za správné nasměrování atleta z pozice startu a dále za jeho
navádění po celou dobu závodu. Trasér může dávat běžci slovní pokyny. Trasér nesmí
používat kolo nebo jiný dopravní prost ředek.

Obr. č. 26 a 27
Atlet a trasér mají vyhrazené vlastní dráhy

Trasér v žádném řípadě nesmí atleta táhnout nebo postrkovat. V případě využití
kontaktní š ňůry nesmí být vzdálenost mezi atletem a trasérem pocelou dobu závodu větší
než 0,50 m, pouze v pr ůběhu posledních deseti metrů závodu může být vzdálenost mezi
atletem a trasérem delší.
Pro běhy na středních a vytrvaleckých tratích jsou povoleni dva tr aséři. Každému
atletovi je povoleno pouze jedno střídání trasérů. Střídání musí být provedeno tak, aby
při něm nebyli ostatní běžci omezeni, a musí být p ředem oznámeno rozhodčím.
Trasér nesmí protnout cílovou čáru dříve než atlet. Asistent nebo trasér musí být
oblečen do barevné rozlišovací vesty zajištěné pořadatelem, aby byl zřetelně odlišen od
doprovázeného atleta.
Atleti kategorie T11, T12 a T13 musí na tratích 100 m až 400 m startovat z blok ů.
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Vzhledem ke skutečnosti, že atleti mají p ři čtení časových údajů z časového ukazatele
umístěného u vnitřního okraje dráhy potíže, je povoleno, aby trenéři svým atlet ům na
tratích 800 m a delších hlásili čas. Trenéři musí hlásitčas z vyhrazeného prostoru u
vnějšího okraje dráhy.
Při maratónském běhu běží atleti všech t ří kategorií T11, T12 a T13 společně. Pořadatel je
povinen zajistit taková startovníčísla, aby atlety jednotlivých skupin odlišovala. Pořadí v
cíli se určuje pro každou kategorii zvlášť. Při maratónském běhu mohou atleti vystřídat až
čtyři traséry. Střídání lze provádět pouze na 10. km, 20. km a 30. km.
Štafety – v sestav ě čtyřčlenného družstva pro štafetu musí být alespo ň jeden atlet

kategorie T11 a jeden atlet kategorie T12. V sestavě družstva m ůže být pouze jeden
atlet kategorie T13. Každé štafetě jsou přiděleny dvě dráhy.
Štafetový kolík si trasé ři nebo atleti musí předat uvnitř předávacího území. Vbíhá-li atlet
do předávacího území, musí být jeho trasér až za ním.
6.1.4 Disciplíny dle International Paralympic Committee (IPC)
IPC stanoví pro muže a ženy níže uvedené b ěžecké a technické disciplíny.
Tabulka 2 Běžecké disciplíny
Kategorie T11

Kategorie T12

Kategorie T13

100 m

100 m

100 m

200 m

200 m

200 m

400 m

400 m

400 m

800 m
1500 m

800 m
1500 m

800 m
1500 m

5000 m

5000 m

5000 m

10000 m (jen muži)

10000 m (jen muži)

10000 m (jen muži)

Maratón

Maratón

Maratón

Štafety (rozestavné běhy)
➦ závod na 4 x 100 m
➦ závod na 4 x 400 m
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Tabulka 3 Technické disciplíny
Kategorie F11
skok do dálky

Kategorie F12
skok do dálky

Kategorie F13
skok do dálky

trojskok

trojskok

trojskok

skok vysoký

skok vysoký

skok vysoký

disk
ošt ěp

disk
ošt ěp

disk
ošt ěp

koule

koule

koule

Víceboje
Pětiboj pro muže se skládá z ěpti disciplín, které se konají v průběhu jednoho dne v
následujícím pořadí: skok daleký, hod ošt ěpem, 100 m, hod diskem, 1500 m.
Pětiboj pro ženy se skládá z ěpti disciplín, které se konají v průběhu jednoho dne
v následujícím pořadí: skok daleký, vrh koulí, 100 m, hod diskem, 150 0 m.
Tabulka 4 Hmotnost náčiní

Ženy
Muži

Disk
1.00 kg
2.00 kg

Ošt ěp
600 g
800 g

Koule
4,00 kg
7,26 kg

6.1.5 Atletika osob se zrakovým postižením

–

specifika

Atletika osob se zrakovým postižením musí být prová děna při zajišt ění bezpečnosti
všech zúčastněných, zejména při vrhu koulí a hodech ošt ěpem nebo diskem. Pořadatel
musí dostatečně poučit své pracovníky, ale i rozhodčí a ostatní osoby o všech
předpokládaných rizicích, aby co možná nejvíce snížil riziko nehody.
Spolupráce trasérů a asistentů při plnění pokynů rozhodčích a pořadatelů je nezbytná.
Závodníci a ostatní osoby, kteří se atletické sportovní akce účastní poprvé a nejsou si
vědomi případných ohrožení, musí být v čas poučeni o zásadách bezpečného pohybu na
sportovišti.
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V průběhu konání disciplín je nutné zajistit ticho, aby bylo možné atlety navádět

hlasem. Hlasitá doprovodná hudební produkce není vhodná.
Při samotném výkonu hraje často důležitou roli trasér nebo asistent atleta, který je
zodpovědný za v časné nastoupení atleta k pokusu, doprovodu na místo, správné
zorientování atleta a následné naváděníatleta při pokusu. Případy, kdy asistent na svého
atleta „zapomene“, jsou našt ěstí výjime čné.

Obr. č. 28
Atlet čeká na asistenta

Atleti při výkonu používají r ůznou techniku podle závažnosti zrakového postižení,
technické vyspělosti a fyzické zdatnosti. Atleti kategorie B1 při vrzích a hodech
nejčastěji používají techniku z místa, atleti kategorie B2 a B3 často používají techniku
bez modifikací.
Při konání vícedenních sportovních akcí osob se zrakovým postižením je d ůležitá volba
místa. V místě konání závodůby mělo být v optimálním případě umístěno ubytovací i
stravovací zařízení, které svým stavebním řešením umožní osobám se zrakovým
postižením samostatný a bezpe čný pohyb.
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6.2 Plavání
Zrakově postižení sportovci jsou rozd ěleni do tří skupin podle ostrosti zraku a velikosti
zorného pole – B1, B2 a B3 (B – Blind, nevidomý).
V plavání jsou skupiny sportovců označovány S11, S12 a S13 (S – Swimming, plavání).
Zrakově postižení sportovci plavou všechny zp ůsoby, na obrátce se u některých plavc ů
vyžaduje asistence druhé osoby (tapper), která plavce upozorní na obrátku poklepem holí
k tomu účelu přizpůsobenou (tapping). Plavci kategorie S11 musí použív at neprůsvitné
plavecké brýle.
6.2.1 Tapping
Tapping slouží k informování plavce o blížícím se konci bazénu poklepem holí na hlavu
nebo záda. Tapping je povinný pro plavce kategorie S11 (B1). V případě tappingu je
vyžadována asistence dvou pomocníků, na každé straně bazénu musí být jeden
pomocník.

Obr. č. 29 a 30
Tapper informuje plavce o konci bazénu

Tapper je osoba, která je nápomocná plavci se zrakovým stiženímpo p řed blížícím se
koncem bazénu. Tapper poklepe pomocí hole plavci na hlavu nebo záda v dohodnuté
vzdálenosti od konce bazénu a plavec následněprovede obrátku. K signalizaci se používá
delší hůl zakončená měkkým p ředmětem (např. tenisovým mí čkem).
Tapper pomáhá plavci kategorie S11 na startovní blok a verbálně podává potřebné
informace. Tapper nesmí plavci předávat informace trenérské.
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Blížící se konec bazénu při obrátce nebo při dohmatu oznamuje zrakově postiženému
plavci tapper nebo odpovídající elektronické zařízení. Plavec si sám volí způsob
oznámení konce bazénu.

Obr. č. 31 a 32
Hůl pro tapping zakončená tenisovým míčkem

6.2.2 Start
Start disciplín volný zp ůsob, prsa a motýlek m ůže být proveden ze startovních blok ů,

z místa vedle startovního bloku nebo z vody. Vyspělí plavci startují výhradn ě ze
startovního bloku.

Obr. č. 33 a 34
Plavci mohou startovat volitelně ze startovních bloků nebo z
vody (volný zp ůsob, prsa a motýlek)

Plavec startující z vody musí být jednou rukou v ko ntaktu s okrajem bazénu nebo se
startovním blokem.
Pro zajišt ění správného startu plavce kategorie S11 musí diváczachovávat naprostý klid
až do doby, kdy plavci minou znak chybného startu (zvuky píš ťalek, trubek apod.
mohou být zam ěněny s hvizdem špatného startu).
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6.2.3 Plavecké způsoby – specifická pravidla
Prsa – plavci kategorie S11 a S12 (B2) mohou mít p ři dohmatu potíže v p řípadě, že se
plavec vyskytuje těsně u dělící lajny. Kvůli tomuto přestupku nebude plavec
diskvalifikován.

Obr. č. 35 a 36
Plavecké způsoby – prsa a motýlek

Motýlek – plavci kategorie S11 a S12 mohou plavat p říliš t ěsně u dělící lajny a mít
potíže se soub ěžným p řenosem paží nad vodou. Plavec bude diskvalifikován pouze v
případě, kdy se odrazí od dělící lajny (obdobně při obrátce nebo dohmatu).

Obr. č. 37 a 38
Plavecké způsoby – volný zp ůsob, znak

Volný zp ůsob, znak – plavci se zrakovým postižením nemají specifická pravidla, platí
pravidla Mezinárodní plavecké federace FINA (Federation Internationale de Natation
Amateur).
Záběr – plavci se zrakovým postižením p ři vykonání plaveckého záběru nemusí splnit
záběrový pohyb tak, jak je popsán v pravidlech, z důvodu nedostatečné zrakové kontroly.
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6.2.4 Disciplíny dle International Paralympic Committee (IPC)
Disciplíny stanovené IPC jsou uvedeny v tabulkách,56 a 7.
Tabulka 5

Plavecké disciplíny – muži

Volný zp ůsob
Znak
Prsa
Motýlek
Polohový závod
Tabulka 6

-

100 m
-

-

-

400 m
-

200 m

-

-

400 m

200 m

-

-

Plavecké disciplíny – ženy

Volný zp ůsob
Znak
Prsa
Motýlek
Polohový závod
Tabulka 7

50 m
-

Muži
100 m
100 m
100 m

50 m

Ženy
100 m

-

100 m
100 m
100 m
-

-

Plavecké disciplíny – štafety
Štafety – muži, ženy

Volný zp ůsob
Polohový závod

4 x 100 m
4 x 100 m

6.2.5 Plavecká výuka osob se zrakovým postižením
Z důvodu neexistence dostupné literatury pro plaveckou výuku osob se zrakovým
postižením jsou v kapitolách č. 6.2.5.1 a 6.2.5.2 uvedeny zásady a pravidla plavecké
výuky podle Kova řovice (2006).
6.2.5.1 Zásady plavecké výuky osob se zrakovým postižením
➦ Výchozí úkoly jsou stejné jako v plavecké výuce zdravých jedinc ů – zvládnutí
plaveckého dýchání, potápění hlavy a zanořování, taktilní vnímání vodního prostředí
(směry pohybu, korekce síly, nastavení ploch apod.).
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➦ Pro vlastní plaveckou lokomoci (pohyb) se nevyužíva jí dráhy u okrajů bazénu,
protože hrozí bolestivý kontakt se st ěnou bazénu.
➦

V počátcích výuky je vhodnější za řazovat kontaktní cvičení u stěny bazénu (plavec
získává jistotu návratu do výchozí polohy).

➦

Před zahájením výuky se seznámíme s aktuálním zdravotním stavem plavce a
kontraindikacemi, které mohou významně ovlivnit výb ěr vhodných cvi čení (např.

při zvýšeném nitroo čním tlaku nelze zařadit skoky, ani hlubší zano řování).
➦

Po překonání počátečních obav z neznámého prostředí zahajujeme cvičeními ke

zvládnutí vodního prostředí:
Bezpečný vstup do vody – nácvik příchodu ke dráze nebo ke schůdkům.
Ve stoji pohyb paží s r ůzným nastavením dlaní (osmi čky, lopatky, mlýnek,
boxing, praní prádla apod.).
Cvičení pro snášení vody na obličeji (cákání, polévání hlavy, mytí obličeje, déšť
apod.). Je žádoucí, aby se do provedení těchto úkolů zapojil sám zrakově
postižený a vnímal d ůsledky činnosti.
Cvičení s prvky plaveckého dýchání (foukání do kaše, chlazení polévky, bublání
do dlaní atd.). Postupně zařazujeme zanořování obličejové části a střídání nádechu
s výdechem v několika opakováních. Jedná se o rozhodující cvičení pro nácvik
prvního plaveckého způsobu. Plavce je nutné naučit řídit dýchání – zadržení
dechu, nádech ústy nad hladinou a prodloužený ( řízený) výdech pod hladinou.
➦ Po zvládnutí uvedených dovedností a získání jistoty ve vodním prostředí navazujeme
polohováním. Nacvičujeme obě základní plavecké polohy na prsou a na zádech. U
dětí je vhodné zařadit před polohováním hravé formy nácviku (hříbeček, medúza,
hvězdice atd.), a to i se změnami výchozích poloh.

Možná cvičení pro nácvik plaveckých poloh:

τ
τ

Úchop za okraj bazénu v poloze na prsou, položení h lavy se zadržením dechu a
krátkou výdrží. Pro snadnější udržení polohy je vhodná dopomoc paží pod
tělem.
Stejné cvičení s opakovaným dýcháním, pozd ěji bez dopomoci.
Zaujetí znakové polohy „na ruce“ v p řipažení a ve vzpažení.
Statická znaková poloha bez dopomoci ve vzpažení.
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Nácvik obou plaveckých poloh po odrazu od stěny bazénu –

bez dalšího

lokomočního pohybu.
➦ Prvními lokomočními pohyby, navazujícími na zvládnutí plaveckých poloh jsou
pohyby dolních končetin, prsový záběr, kraulové a znakové nohy. Pro vytvoření

správné řpedstavy zahajujeme nácvik v sedě na vyvýšené podložce a to vedeným
pohybem. Stejné cvičení provedeme na okraji bazénu, chodidla jsou již ve styku s
hladinou. Kontrolujeme správné provedení kopů z kyčlí a bez přílišného ohybu
v kolenou. Pro zpřesnění průběhu pohybu je možné pohyb korigovat z vody.
➦ Dále nacvičujeme pohyb dolních končetin již ve vod ě s úchopem za okraj bazénu.

Velmi

brzy vyžadujeme korektní zaujetí plavecké polohy, tedy s hlavou

v prodloužení trupu.
➦ Po zvládnutí pohybu dolních končetin přecházíme k nácviku dolních končetin ve
splývavé poloze s plaveckou deskou a poté ve splývavé poloze bez desky. Cvičení
provádíme v bezdeší.
➦ Představu o pohybu horních končetin vytváříme nejprve ve stoji přímým vedením
pohybu. Pro ucelenou představu o vzájemném postavení jednotlivých segmentů těla
lze přistoupit k plavci do celkového těsného kontaktu a pohyb vést ve všech
prostorových souvislostech.
➦ Další nácvik pohybu horních končetin provádíme ve stoji s úchopem jedné paže za
okraj bazénu. Nacvičujeme tak pohyb pravé a levé paže samostatně bez vzájemné
součinnosti. Cílem tohoto cvičení je precizovat průběh pohybu bez dalších rušivých
prvků.
➦ Po vytvoření představy správného pohybu provádíme nácvik ve splývavé poloze s
jednou paží na malé plavecké desce. Pohyb tak vedeme jednostranně a paže
střídáme. Cvičení lze provádět pouze horními končetinami, nebo se současným
pohybem dolních končetin.
➦ I při nácviku činnosti horních končetin dbáme na včasné připojení dýchacích
pohybů a vytváříme tak základ pro zvládnutí celkové souhry.

➦ Nácvik souhry je u zrakově postižených plavc ů nejsložit ějším úkolem, neboť
probíhá současně několik součinnostních pohybů, jejichž vzájemná koordinace je
podmínkou

vlastní plavecké lokomoce. Časoprostorový pr ůběh činnosti bez

zrakové kontroly je značně obtížný a drobné odlišnosti v technice

jednotlivýc h

plaveckých zp ůsobů bývají dlouho fixovány a odstraňují se velmi těžko. Drobné
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odchylky v synchronizaci a symetričnosti plaveckého pohybu jsou připušt ěny i
pravidly pro sportovní plavání osob se zrakovým postižením.
➦ Při nácviku souhry je nutná kontaktní dopomoc k eliminaci možných negativních
situací. Každou chybu ve správném provedení je nutné korigovat ihned, abychom
předešli její trvalé fixaci. Důraz klademe u všech nacvi čovaných plaveckých
způsobů na správné plavecké dýchání a jeho provedení v celé souhře.
6.2.5.2 Pravidla plavecké výuky osob se zrakovým p ostižením
➦

Při pohybu v bazénu je nutné zajistit trvalý zrakový i verbální kontakt se zrakově

postiženým plavcem. P ři vedení „z vody“ by pohyb vyu čujícího neměl negativně
ovlivňovat způsob provedení zadaného úkolu. Proto je vhodné pohybovat se od
zrakově postiženého plavce vpředu a mírně stranou (vlnění hladiny). Při plavání v
plaveckých drahách je vhodné pohybovat se v sousední dráze.
➦

Po zvládnutí základní techniky je možnéřídit výuku bezkontaktn ě, ale pouze po

nabytí dostatečné jistoty pohybu ve vodním prostředí (náhlé reakce, úlek,řekážkyp
atd.).
➦

Zrakově postižený plavec se p ři standardní rychlosti naučí poměrně přesně najížd ět
k obrátkovým stěnám. Vyučující ale musí mít tuto situaci stále pod kontrolou. Při

plavání na výkon se parametry plaveckého kroku mění a nelze se spoléhat na
„vypo čítané“ najetí na obrátku. Proto i závodní pravidlařipoušt ějí v kategoriích
S11 a S12 kontaktní dopomoc ze břehu pro bezpečné provedení obrátky nebo

dohmatu. Tuto činnost zajiš ťuje „tapper“.
➦

Pro zajišt ění bezpečného pobytu zrakově postiženého v prostorách bazénu je nutné

zajistit asistenci od příchodu do prostoru šatnové recepce, přes pobyt v šatnách,
sprchách, odchodech na WC, až do opětovného odchodu nebo předání doprovodu.
➦

Snažíme se, aby z pobytu na bazénu i z vlastní činnosti ve vodě vznikaly pozitivní
prožitky. Zrakov ě postižený plavec tak získá snahu dále se zdokonalovat a

postupně přejít až k výkonnostnímu plavání zrakov ě postižených.
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6.3 Lyžování
Zrakově postižení sportovci jsou rozd ěleni do tří skupin podle ostrosti zraku a velikosti
zorného pole – B1, B2 a B3 (B – Blind, nevidomý).
6.3.1 Běh na lyžích
Lyža ři kategorie B1 a B2 musí mít traséra, lyžaři kategorie B3 traséra mít mohou.
Pokud má trasér na trati nehodu nebo je fyzicky indisponován, může lyža ř během
závodu traséra změnit.

Obr. č. 39
Běh na lyžích – bruslení

<http://www.paralympicgames.torino2006.org/ENG/ParalympicGames/photogallery/gallery_36_3.html>

Trasér vede lyžaře jen podle hlasu, radiokomunikace je povolena. Není povolen žádný
fyzický kontakt mezi lyža řem a trasérem během závodů. Držet nebo táhnout lyžaře na
sjezdových úsecích je zakázáno.řPi pádu může trasér nebo pořadatel podat lyža ři jeho
lyže nebo hole.
Z bezpečnostních důvodů se trasérovi povoluje držet lyža ře kategorie B1 nebo B2 ve
stanovených úsecích tratě, které však musí být p ředem zřetelně označeny.
Pro dosažený čas lyža ře je rozhodující, kdy protne paprsek měřícího zařízení. Trasér
nesmí tento paprsek protnout před lyža řem. Lyža ř, který je p ředbíhán jiným lyžařem,
musí uvolnit přebíhajícímu stopu, i když má trať stopy dvě.
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Startovní pořadí je určováno závodním výborem tak, aby na trati docházeloco nejméně
k předbíhání. V zásaděse startuje v pořadí: lyža ři kategorie B3, B2 a B1.
Chce-li lyža ř během závodů přemazat lyže z d ůvodu změny sněhových podmínek, m
ůže mu lyže namazat trasér.

Obr. č. 40
Běh na lyžích - bruslení
<http://www.paralympicgames.torino2006.org/ENG/ParalympicGames/photogallery/gallery_36_1.html>

Lyža ři kategorie B1 musí během závodu používat neprůhledné klapky na oči, které mohou
být libovolného typu, ale musí být p řed závodem zkontrolovány a uznány rozhodčím.
6.3.1.1 Disciplíny dle International Paralympic Committee (IPC)
IPC stanoví níže uvedené disciplíny v běhu na lyžích:
➦ Muži – 5/10 km volnou technikou a 20 km klasickou t echnikou
➦ Ženy – 5/10 km volnou technikou a 15 km klasickou t echnikou
➦ Štafety: ženy 3 x 2,5 km, muži 3,5 km + 2 x 5 km
6.3.1.2 Běh na lyžích osob se zrakovým postižením – specifik

a

Osoby se zrakovým postižením zpravidla p ři běhu na lyžích využívají pomoci traséra.
Pro běh na lyžích osob se zrakovým postižením je vhodná k lasická technika v kvalitní
stopě. Při použití brusla řské techniky je pro nevidomé lyžaře velice obtížné udržení
správného směru.
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Běžeckou stopu je schopen najít nevidomý lyža ř sám, pokud se nachází v její blízkosti
pomocí soustředných kruh ů o postupně se zvětšujících polom ěrech.
Nevidomý lyža ř se orientuje podle sluchu, tj. zejména ústními pokyny, popř. zvuky
vydávanými běžkami traséra. V případě vzniku nebezpečné situace je nezbytné, aby
nevidomý lyža ř včas a jednoznačně pokynu traséra porozuměl.
Trasér s dostatečným p ředstihem upozorňuje zrakově postižného lyža ře (dále jen

„lyža ř“) na v ětve nebo jiné překážky, které mohou lyžaře zasáhnout (hlava, paže), nebo
na změnu profilu trati (svah, změny směru, nerovnosti ad.).
Trasér musí včas zajistit uvolnění místa pro rolbu upravující trat ě (je vhodné používat
výstražné vesty s nápisy nebo symboly). Důležité je nevyhýbat se rolb ě na poslední
chvíli pod časovým tlakem, který m ůže vést ke stresové reakci lyžaře a případné
nehodě.
Trasér jedoucí před lyža řem udržuje optimální vzdálenost podle konkrétníchrakovýchz
schopností a technických dovedností lyža ře, resp. podmínek na trati. Tento způsob
vedení se používá zejména při závodech nebo u vyspělých lyža řů.
Pokud je trasér příliš blízko, pak brzdí lyža ře nebo lyža ř najíždí na patky lyží traséra.
Naopak, je-li trasér příliš daleko, lyža ř může vyjet ze stopy, nezpozoruje terénní
nerovnosti, vjede do hlubokého sněhu apod.
Trasér může rovn ěž navádět lyža ře ze zadní pozice. Tento způsob vedení je pro většinu
trasérů jednodušší, protože poskytuje trasérovi neustálouvizuální kontrolu lyžaře.

Pokyny pro pohyb v běžecké stopě záleží vždy na předchozí dohodě lyža ře s trasérem,
lze používat nap říklad následující pokyny:
➦ „pravá v levé“ – pravá noha v levé stopě, levá noha mimo stopu
➦ „levá v pravé“ – levá noha v pravé stopě, pravá noha mimo stopu
➦ „pravá vede“ – nap ř. v pravotočivé zatáčce, kde se odšlapováním nebo
připlužováním levá stopa stane nezřetelnou nebo zcela mizí
➦ „levá vede“ – pravá stopa je nezřetelná nebo zcela mizí
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6.3.1.3 Běh na lyžích osob se zrakovým postižením – praktické zkušenosti
Označení traséra a lyžaře výstražnými vestami s nápisy „GUIDE“ (trasér, pr ůvodce) a
„BLIND“ (nevidomý), pop ř. doplněných symbolem t ří černých te ček se v řadě
případů ukazuje jako nedostatečné, protože značnáčást lyžařské veřejnosti význam
nápisů a symbolů nezná.
V případě použití vesty s nápisem „SLEPÝ“ je názornost a jed noznačnost označení
mnohem vyšší. Ústup od používání pojmu „slepec“ v o dborné literatuře i v běžné praxi
je v tomto případě vyvážen rychlejším pochopením ze strany ostatních lyža řů.

Obr. č. 41 a 42
Trasér a lyžař jsou vybaveni výstražnými vestami

Označení vesty nápisem „SLEPÝ“ m ůže být negativn ě vnímáno lyžařem se zrakovým
postižením, proto je i s ohledem na výjezdy do zahr aničí vhodnější používání vest s
mezinárodními symboly a označením, zároveň je však nezbytné zvyšovat povědomí
veřejnosti o významu symbolu t ří teček a nápisů „BLIND“ a „GUIDE“.
Vhodnou možností pro ší ření uvedených informací jsou ve řejné hromadné závody, např.
závod Jizerská 50, řip kterém organizátoř v roce 2008 lyža ře se zrakovým postižením v
mnohém podpořili.
Při veřejných hromadných závodech v běhu na lyžích je řešením, jak se vyhnout

kolizím s ostatním závodníky „ohaři“, domluva s po řadateli a posunutí startu lyža řů se
zrakovým postižením nap ř. o 10 minut před hlavní vlnu závodníků. Startovní pole, které
lyža ře dostihne cca po 20 minutách, je již roztažené a rychlejší závodníci mají dost prostoru
k předběhnutí ve vedlejších stopách. Lyžař se zrakovým postižením se díky

46

6.4 Cyklistika
Zrakově postižení sportovci jsou rozd ěleni do tří skupin podle ostrosti zraku a velikosti
zorného pole – B1, B2 a B3 (B – Blind, nevidomý).
Nevidomí cyklisté kategorie B1 a cyklisté se zrakovým postižením kategorie B2 a B3
závodí společně a jsou rozděleni do tří kategorií – muži, ženy, smíšené tandemy (muž a
žena, možné pouze pro kategorie B2 nebo B3). Cyklis ta se zrakovým postižením
kategorie B2 a B3 může startovat pouze v jedné kategorii (muži, ženy, s míšené
tandemy).

Obr. č. 59
Start silničního závodu

Cyklisté závodí na tandemových kolech, pilot je vidící. Cyklisté i piloti jsou povinni
používat cyklistickou p řilbu – muži červené barvy, ženy bílé barvy, smíšené tandemy
modré barvy.
6.4.1

Požadavky na pilota dle International Paraly mpic Committee (IPC) a

International Blind Sports Association (IBSA)
Pravidla cyklistiky stanoví dokument IPC Cycling Rule Book (2002). Pro větší
přehlednost autor uvádí i požadavky na pilota tandemu, které stanoví dokument IBSA
Tandem Cycling For The Visually Impaired Rulebook 2005-2009 a které se od požadavk
ů IPC odlišují.
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Pilotem může být podle IPC jakýkoliv cyklista amatér, který v

posledních třech letech

nebyl nominován národní federací na mezinárodní závody UCI (Union Cycliste
Internationale), popř. bývalý profesionální cyklista, který nejméně před třemi lety
ukončil závodní činnost podle profesionálních pravidel a nezískal žádný p říjem z
cyklistických závodů v období posledních tří let.

Obr. č. 60
Tandemy v průběhu silničního závodu

Pravidla IBSA stanovují pro pilota následující podmínky:
➦ nemá licenci ELITE nejméněpo dobu posledních tří kalendářních let
➦ po

dobu

posledních

tří

kalendářních

let

nebyl

členem

reprezentace

(včetně juniorské reprezentace a reprezentace do 23 let)
➦ má licenci MASTER
6.4.2 Discipliny dle International Paralympic Committee (IPC)
Silniční závodyby se měly konat na okruhu o délce nejméně 5 km, doporučená délka je
8 km. Okruh o délce menší než 5 km m ůže být povolen pouze za výjime čných
okolností.
Délka silničního závodu se pohybuje v rozmezí:
➦ Muži

…

100 - 120 km

➦ Ženy

…

60 - 80 km

➦ Smíšené tandemy

…

50 - 70 km
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Délkačasovky se pohybuje v rozmezí:
➦ Muži

…

10 - 50 km

➦ Ženy

…

5 - 40 km

➦ Smíšené tandemy

...

5 - 40 km

Závody na dráze
➦

1 000 m a 500 m

…

muži, ženy, smíšené tandemy

➦ Stíhací závod jednotlivců

…

muži 4 km, ženy a smíšené tandemy 3 km

➦ Sprint

…

muži, ženy, smíšené tandemy

Obr. č. 61
Dráhový tandem
<http://www.paralympic.org/release/Summer_Sports/Cycling/Photo_Gallery/gallery.html?image=03.jpg>

6.4.3 Cyklistika osob se zrakovým postižením – spe cifika
Cyklistika je svým cyklickým a vytrvalostním charak terem jednou z nejšetrn ějších a
nejprospěšn ějších pohybových aktivit. P ři cyklistice na tandemovém kole dochází ke
spolupráci cyklisty se zrakovým postižením a cyklisty bez zrakového postižení.
Nejen vzhledem k dosahované rychlosti a určitým specifik ům při ovládání tandemového
kola (brzdění, vyhýbání se, přejížd ění nerovností, zatáčení ad.) je důležité používat p ři
jízdě na tandemovém kole cyklistické řpilby.
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Materiál
V současnosti je v České republice citelný nedostatek tandemových kol v hodných pro
vrcholovou silniční cyklistiku. Dráhové tandemy nejsou k dispoziciádnéž.
Soukromé osoby, školy, popř. jiné zájmové organizace jsou vybaveny zpravidla
turistickými nebo MTB tandemy, které jsou k provozování silniční cyklistiky na vrcholové
úrovni nevhodné.
Pořizovací cena tandemového kola pro vrcholovou cyklistiku činí zpravidla nejméně 60
tisíc Kč. Osoby se zrakovým postižením, držitelé pr ůkazu ZTP nebo ZTP/P, mohou
požádat o příspěvek ve výši až 50 % po řizovací ceny tandemového kola v základním
provedení (nelze žádat o příspěvek na závodní speciály). Obvodní řúad může, ale nemusí,
příspěvek poskytnout.

Obr. č. 62
Jízda na tandemovém kole vyžaduje dokonalou souhru posádky

Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálnímzabezpečení, v § 33
stanoví, že ob čanům těžce zdravotn ě postiženým lze poskytovat pen ěžité příspěvky na
opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků
svých postižení. P říspěvky lze poskytovat na opatření zvláštních pomůcek uvedených
v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky.
Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek se poskytuje ve výši, která umož ňuje
opatření pomůcky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které
občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.
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Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout jen, zaváže-li se žadatel písemně
předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že zvláštní pomůcka, na
jejíž opat ření byl příspěvek poskytnut, přestane být p řed uplynutím 5 let ode dne
vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím nebo do 6 měsíců ode dne vyplacení
nepoužije p říspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen

část

příspěvku.
Piloti
Piloti tandemů, které se účastní mezinárodních závodů, jsou cyklisté s velmi dobrou
výkonností (pr ůměrná rychlost tandemů při silničních závodech přesahuje 42 km/hod, při
časovkách dokonce 47 km/hod). Piloti zpravidla bývají vyšší postavy než cyklisté se
zrakovým postižením, nebo ť vliv aerodynamiky s rychlostí vzrůstá, a výkonnostně je
převyšují.
Pro začínajícího závodníka je obtížné najít „vhodného“ pilota, který by m ěl zájem jezdit na
tandemu. Cyklista s vysokou výkonností v ěnuje tréninku hodně času a úsilí, které pak chce
zhodnotit v individuálních závodech.

6.5 Goalball
Zrakově postižení sportovci jsou rozd ěleni do tří skupin podle ostrosti zraku a velikosti
zorného pole – B1, B2 a B3 (B – Blind, nevidomý).
Hráči kategorie B1, B2 a B3 hrají společně a jsou rozděleni do dvou kategorií – muži a
ženy.
6.5.1 Základní pravidla goalballu
Goaball je míčová hra, při které hrají družstva s ozvučeným gumovým mí čem dva
desetiminutové poločasy. Družstvo se skládá zeřít hráčů a nejvýše t ří náhradníků. Hráči
jsou povinni používat p ři hře neprůhledné klapky na oči. Hra má spád a je dynamická díky
pravidlu, které stanoví, že hráč musí provést hod do deseti sekund od prvního obranného
kontaktu družstva s míčem. Vítězí družstvo, které vstřelí více gól ů.
Na hrací ploše musí mít všichni hráči nasazeny neprůhledné klapky na očích a oči
překryté gázou (obvazovou tkaninou). Nošení brýlí a kontaktních čoček je zakázáno.

Obr. č. 63
Rozhodčí kontroluje správné zakrytí čoí

Hrací plochou pro goalball je obdélník o délce 18,0 m a ší řce 9,00 m. Obranným
pásmem je prostor o šířce 9,00 m a hloubce 3,00 m směrem od základní brankovéčáry do
středu hrací plochy.
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Úto čným pásmem je prostor, který bezprostředně sousedí s obranným pásmem ve směru
do středu hrací plochy. Ší řka útočného pásma je 9,00 m a hloubka 3,00 m. Zbývající
prostor mezi ob ěma útočnými pásmy o hloubce 6,00 m je neutrální pásmo.

Obr. č. 64
Hrací plocha s obranným, útočným a neutrálním pásmem

K prostorové orientaci na hrací ploše slouží hráčům orientační čáry o šířce 0,05 m, které
jsou uzpůsobeny pro hmatovou orientaci hráče tak, že všechny čáry, s výjimkou čáry
brankové, jsou ve svém středu podlepeny š ňůrou o tlouš ťce 0,003 m.

Obr. č. 65
Branky jsou široké jako hrací plocha 9,00 m

Branky jsou široké 9,00 m a vysoké 1,30 m. Tyčky jsou kulaté a stojí mimo hrací plochu
v rovině se základní brankovoučarou.
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Goalballový mí č má hmotnost 1250 g, obvod přibližn ě 76 cm a je vyroben z gumy.

Uvnitř goalballového míče s osmi otvory o průměru jeden centimetr je umístěna zvuk
vydávající rolnička.

Obr. č. 66
Rozhodčí dohlíží na dodržování pravidel
<http://www.goalballnetwork.com>

Každý zápas se hraje za asistence dvou hlavních rozhodčích, čtyř brankových
rozhodčích, jednoho zapisovatele, jednoho časoměřiče, jednoho časoměřiče deseti
sekund a jednoho zapisovatele hodů.
Hra je rozdělena na dva desetiminutové poločasy s tříminutovou přestávkou. Pokud je
výsledek po skon čení hrací doby nerozhodný a je nutné určit vítěze, prodlužuje se zápas
dvěma tříminutovými polo časy. Neurčí-li vítěze zápasu ani nastavování, rozhodují o
výsledku volné hody.
Skončí-li míč za brankovou čarou, byl dosažen gól. Gól není uznán v p řípadě, kdy jej
svojí přihrávkou zapříčinil hlavní nebo brankový rozhod čí.
Každé družstvo má v průběhu normální hrací doby povoleny řti oddechovéčasy, každý
s dobou trvání 45 sekund, určené k udílení taktických pokynů. Kromě toho má každé
družstvo k dispozici jeden oddechový čas, rovněž s dobou trvání 45 sekund, v průběhu
nastavování.
Každé družstvo m ůže v pr ůběhu normální hrací doby střídat nejvýše t řikrát. V
průběhu nastavování může st řídat každé družstvo jednou.
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6.5.2 Porušení pravidel
Gól není uznán, odhodí-li hráč při zahájení hry míč dříve, než je k tomu vyzván, nebo
není-li házející hráč při odhodu míče alespoň částí svého ětla v kontaktu s hrací plochou.
Přešlap mimo hrací plochu, jestliže se hráč teprve orientuje, není považován za porušení
pravidel.
Jestliže se b ěhem přihrávání mezičleny družstva dostane mí č za postranní čáru, jedná se
o ztrátu kontroly nad míčem a porušení pravidel. Je-li mí č bránícím hráčem vyražen tak,
že se odrazí až za st ředovou čáru neutrálního pásma, ječmívrácen družstvu, které hod
provádělo. Toto pravidlo se vztahuje i na míče odražené za středovou čáru od tyček
branky.

Obr. č. 67
Do obrany se často zapojují všichni t ři hráči
<http://www.paralympic.org/release/Summer_Sports/Goalball/Photo_Gallery/gallery.html?image=03.jpg>

Jestliže po obranném zákroku ůzstane míč stát na místě a je zřejmé, že jej družstvo nemá
pod svou kontrolou a ani o to neusiluje, je tato situace považována za ztrátu kontroly nad
míčem a za porušení pravidel. Pokaždé, když se odhozen ý mí č zastaví v útočném pásmu
a je mimo dosah bránícího družstva, je ahrpřerušena a mí č připadá bránícímu družstvu.
6.5.3 Tresty
Tresty jsou dvojího druhu – osobní tresty a tresty pro družstvo. V obou p řípadech čelí
trestnému hodu pouze jeden hráčpotrestaného družstva. V případě osobního trestu je to
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hráč, který trestnou situaci zavinil. V p řípadě trestu pro družstvo je to hráč, kterému je

před uložením trestu zapsán hod jako poslednímu.

Obr. č. 68
Kvalitní obrana je základem úspěchu

<http://www.paralympic.org/release/Summer_Sports/Goalball/Photo_Gallery/gallery.html?image=02.jpg>

Osobní tresty
Míč se musí alespoň jednou dotknout podlahy, než p ři hodu opustí obranné nebo útočné
pásmo, a zároveňse musí alespoň jednou dotknout podlahy v neutrálním pásmu, jinak není
vstřelený gól uznán (viz obrázekč. 69 a 70: hod zleva doprava, červená barva – hod v
rozporu s pravidly, zelená barva – hod v souladu s pravidly).

Obr. č. 69
Hod zleva doprava při porušení pravidel – 2 varianty
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Při prvním obranném kontaktu s míčem se musí hráč alespoň částí svéhoětla dotýkat
obranného pásma.

Obr. č. 70
Hod zleva doprava v souladu s pravidly – 2 varianty

Pokud se kterýkoli hráč na hrací ploše dotkne klapek, následuje trestný hod. Dotkne-li se
klapek hráč nacházející se při trestné situaci mimo hrací plochu, následuje další trestný
hod. Pokud si chce hráč během hrací doby, při oddechovémčase nebo při jiném přerušení
hry upravit klapky, musí požádat o souhlas hlavního rozhodčího. Hráč se musí ješt ě
před úpravou klapek otočit zády do hrací plochy.
Každý hráč může provádět hod nejvýše dvakrát za sebou. Za třetí a další bezprost řední
hod stejného hráče následuje trestný hod. Počet po sobě následujících hodů se převádí i
do následujícího poločasu nebo trestných situací, nikoli však z normální hrací doby do
nastavování. Případné vstřelení vlastního gólu za hod považováno není.

Obr. č. 71
Goalball je fyzicky náročná sportovní hra

<http://www.paralympic.org/release/Summer_Sports/Goalball/Photo_Gallery/gallery.html?image=04.jpg>
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Jestliže je hráč při ztrátě orientace doveden na svůj post někým jiným než spoluhrá čem,
který se nachází na hrací ploše, nebo není připraven na pokyn hlavního rozhodčího k
zahájení hry, následuje trestný hod za zdržování hry.
Tresty pro družstvo
Hráč (družstvo) musí provést hod do deseti sekund po skončení obranného zákroku.
Trestný hod za zdržování hry družstvem následuje, jestliže družstvo není p řipraveno na
pokyn hlavního rozhodčího k zahájení hry nebo jakoukoli svojí činností brání
pokračování hry nebo uskuteční střídání v přestávce mezi poločasy, aniž by o tom
uvědomilo hlavního rozhodčího.

Obr. č. 72
Ozvučený gumový mí č s otvory
<http://www.goalballnetwork.com>

Žádné osobě nacházející se v prostoru hráčské lavičky není dovoleno, s výjimkou

oddechových časů a přestávky mezi poločasy, udílet taktické pokyny. Usoudí-li hlavní
rozhodčí, že n ěkdo udílí taktické pokyny z prostoru hráčské lavičky, nařídí proti

družstvu trestný hod. Dojde-li v pr ůběhu téhož zápasu k druhému porušení tohoto pravidla,
je dotyčná osoba vyvedena z ětlocvičny a proti družstvu je na řízen trestný hod.

6.5.4 Volné hody
V případě, kdy zůstává výsledek po skončení zápasu nerozhodný a je nutné určit vítěze,
rozhodují o výsledku volné hody. Počet volných hod ů je určen podle nejnižšího po čtu
hráčů zapsaných na soupisky obou družstev. P řed zahájením volných hodů se o volbu
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házení nebo příjmu prvního hodu losuje. Družstvo s v ětším po čtem vstřelených gól ů
je prohlášeno za vítěze.
Zůstává-li výsledek i nadále nerozhodný, celý postupse opakuje a za vítěze je prohlášeno
družstvo, které jako první vstřelí gól (tzv. náhlá smrt). řPed náhlou smrtí se pomocí
nového losování určí, které družstvo začíná házet jako první. Po každé dvojici střel se
výhoda prvního hodu m ění.

6.6 Showdown
Zrakově postižení sportovci jsou rozd ěleni do tří skupin podle ostrosti zraku a velikosti
zorného pole – B1, B2 a B3 (B – Blind, nevidomý).
Hráči kategorie B1, B2 a B3 hrají společně a jsou rozděleni do dvou kategorií – muži a
ženy.
Showdown není zařazen mezi paralympijské sporty, ale vČeské republice se jedná o jeden
z nejrozší řenějších sport ů osob se zrakovým postižením. V roce 2005 byla Česká
republika pořadatelem Mistrovství světa v showdownu.
6.6.1 Základní pravidla showdownu
Showdown hrají dva hráči na obdélníkovém stole, na jehož obou zadních stranách jsou
brankové jamky. Uprostřed stolu je umístěna středová deska. Showdown se hraje s
pálkami a ozvučeným mí čkem o průměru 6 cm, do kterého jsou vloženy kovové kuličky.

Obr. č. 73 a 74
Stůl pro showdown je vybaven středovou deskou a brankovými jamkami na zadních stran ách

Cílem hry je odpálit míček pod středovou deskou do soupeřovy branky. Hráči musí mít
v průběhu hry nasazeny neprůhledné klapky na očích.
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Set vyhrává hráč,který jako první dosáhne jedenácti bodů, přičemž rozdíl dosažených
bodů jednotlivými hráči musí činit nejméně dva body. Pokud je rozdíl menší, hra
pokračuje, nejdéle však do stavu 16:16, kdy je následujícbod považován za vítězný.
Jeden set může trvat nejvýše 15 minut. Pokud set neskon čí v řádné hrací době, zvítězí
hráč, který je v okamžiku vypršení časového limitu ve vedení. Pokudčas vypršel a stav
utkání je nerozhodný, následuje losování o volbu dánípo. Následující bod je vítězný.

Obr. č. 75 a 76
Set může trvat nejvýše 15 minut

Míček musí procházet pod středovou deskou, aby byl považován za míček ve hře. Po
odpálení musí míček, než projde pod st ředovou deskou, udeřit do vnitřní stěny stolu.
Každý hráč podáváěptkrát po sobě. Pokud se hraje třetí rozhodující set, každý hrá č
podává pouze jednou. Pálka se musí vždy držet pouzev jedné ruce kromě okamžiku, kdy
si hráč přehazuje pálku do druhé ruky. Každý hráčmá v průběhu setu nárok na oddechový
čas v délcečtyřiceti pěti sekund.
V průběhu zápasu hráči po každém setu mění hrací strany. V posledním setu hráči mění
strany po šesti bodech dosažených jedním z hrá čů, nebo po uplynutí první poloviny
čistéhočasu. Při vým ěně stran jdou hráči směrem doprava, tj. proti směru hodinových
ručiček.
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Za branku jsou uděleny dva body. Jeden bod je přiznán soupeři hráče, který:
➦
➦

➦
➦
➦

trefí míček do středové desky a zastaví tak jeho pohyb vpřed;
odpálí míček přes středovou desku vrchem;
se dotkne v hrací ploše mí čku kteroukoliv částí ětla kromě pálky a úderové ruky;
způsobí, že mí ček opustil vymezenou hrací plochu;
zachytí a zastaví mí ček a neodehraje ho do dvou sekund;
neodehraje podání do řtí sekund po zaznění signálu od rozhodčího;
odehraje míček tak, že se neodrazí od bo ční stěny nebo se odrazí více než jednou,
než projde pod st ředovou deskou;
má neúderovou ruku v hrací ploše, vyjma pehazováníř pálky z jedné ruky do druhé

ruky;
➦ drží pálku v obou rukou, vyjma přehazování pálky z jedné ruky do druhé ruky;
➦

upustil pálku.

Obr. č. 77 a 78
Soustředění při hře je veliké

Za branku se považuje mí ček, který zcela dopadne do branky nebo který hráč vyrazil částí
ětla umístěnou v brankovišti. Zápas se hraje zpravidla na dvanebo tři vítězné sety.

Rozhodčí může ozna čit míč jako mrtvý a na řídit opakování podání, pokud se podle jeho
názoru míček pohybuje tak pomalu, že zdržuje hru, nebo pokud hráč ztratil přehled o tom,
kde se míček právě nachází.
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Pokud používá hráč chránič ruky, potom chránič nesmí přesahovat více než šest cm
nad zápěstní kloub a zvětšit ruku hráče o více než dva cm.
Pálky jsou vyrobeny z tvrdého hladkého materiálu,élkad pálky je 38 cm. Maximální
povolené rozměry pálky: délkačepele 25 cm, ší řka čepele 9 cm, tlouš ťka čepele 1 cm,
délka rukojeti 13 cm a průměr rukojeti 4 cm.

Obr. č. 79
Chránič ruky omezuje možnost zran ění

Základní rozměry hracího stolu: délka 364 - 366 cm, šířka 121 - 122 cm, výška stolu od
podlahy k hrací ploše 78 cm, výška bo ční stěny 14 cm, výška st ředové desky 46 cm a
branková jamka (půlkruh) o průměru 30 cm.

Obr. č. 80
Neprůhledné klapky, ozvučený mí ček, pálky
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6.7 Zvuková střelba
Zrakově postižení sportovci jsou rozd ěleni do tří skupin podle ostrosti zraku a velikosti
zorného pole – B1, B2 a B3 (B – Blind, nevidomý).
Střelci kategorie B1, B2 a B3 závodí společně a jsou rozděleni do dvou kategorií –
muži a ženy.
Zvuková střelba není zařazena mezi paralympijské sporty, vČeské republice se jedná o
tradiční sport osob se zrakovým postižením.
6.7.1 Základní pravidla zvukové řstelby
Střelec je povinen při střelbě používat nepr ůhledné klapky na oči. Střelba se provádí
vstoje obouruč s napnutými pažemi bez opory. St řelec má právo na jednoho asistenta. V
místnosti, ve které probíhá soutěž, není povolen hlasitý hovor nebo jiný hluk.

Obr. č. 81
Asistent navádí střelce na zvukový signál terče

Asistent přivádí střelce na palebnou čáru a navádí ho na zvukový signál čter. Střelec
nesmí vystřelit v době navigování. Po vyhledání zvukového signálučternesmí asistent
jakýmkoli zp ůsobem střelce dále ovlivňovat. V opačném případě je výst řel anulován.
V případě narušení plynulosti sout ěže je povolen jen nezbytn ě nutný zásah asistenta
při opětovném nalezení zvukového signálu terče, pomoc povoluje výhradn ě rozhodčí.
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Pokud nastane závada na zbrani nebo střeleckém trenažéru, pro kterou nelze pokračovat v
závodu, a není možné ji odstranit v takovémčase, aby soutěž mohla být dokon čena tentýž
den, sout ěž se ruší a je uskute čněna v náhradním termínu. Pokud nastane závada (chyba
programu), která by ovlivnila výsledek závodníka, závodník střílí novou ránu.

Obr. č. 82
Střelec střílí obouruč s napnutými pažemi bez opory

Pořadí v soutěži družstev se p ři rovnosti bodů stanoví tak, že za lepší se považuje
družstvo, které má vyšší součet posledních položek všech členů družstva.
Při shodě součtu bodů rozhoduje počet desítek nebo lepší zásah. Při shodě výšky bod
ů rozhoduje druhý (t řetí, čtvrtý,...) nejlepší zásah.
6.7.2 Disciplíny
U zvukové střelby rozlišujeme následující kategorie:
Ženy (jednotlivkyn ě), juniorky (15 – 18 let)
Muži (jednotlivci), junio ři (15 – 18 let)
➦ Ženy družstva
➦ Muži družstva
➦ Smíšená soutěž jednotlivc ů
➦ Soutěž smíšených družstev
➦ Otevřená kategorie (neregistrovaní, příchozí)
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Družstva jsou t říčlenná. V rámci soutěže družstev m ůže zároveň probíhat i soutěž
jednotlivců. Nejnižší v ěková hranice je 15 let.
Disciplíny:
➦ Střelba na 15 metrů - 20 ran za 20 minut
➦ Střelba na 20 metrů - 20 ran za 20 minut
➦ Střelba na 25 metrů (mistrovská) - 40 ran za 25 minut

Časový limit mí ření pro střelbu na 15 m a 20 m je 1 minuta na výst řel, pro střelbu na
25 m je časový limit mí ření 45 s na ránu u prvních 20 ran a 30 s na ránu druhých 20
ran.
U každé disciplíny má střelec nárok na řti nástřelné rány zařit minuty. Jednotlivé
disciplíny mohou probíhat na dvě kola.

Obr. č. 83
Projížd ějící vlak za okny není vid ět, slyšet ano

6.7.3 Tresty
Střelec a asistent tvoří tým, za p řestupek asistenta nese následky i střelec. Při porušení
pravidel střelcem nebo asistentem následují tyto postihy:
➦ výstraha - žlutá karta
➦ odečtení dvou bodů - zelená karta
➦ diskvalifikace - červená karta
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Překročení časového limitu 1 minuty určené pro míření oznamuje zapisovatel, střelci je
zapsána nula. Při překročení časového limitu 5 minut po výzvě nástupu na palebnou čáru
je střelec ze závodu vyloučen.
Střelec, který musí z jakéhokoli důvodu odstoupit ze závodu a vystřelil již první
nástřelnou ránu, nemůže být nahrazen jiným sout ěžícím.
6.7.4 Technické požadavky
Základní nastavení střeleckého trenažéru: průměr terče 250 mm, vzdálenost terče

25 metrů, výška st ředu terče od země nejméně 150 cm, zbraň kalibru 9 mm.
Základní vzdálenost řsteleckého stanoviště od terče je 3 metry, ve složce "zobrazení" je
korekce zapnuta na číslo 13. Pokud z technických d ůvodů není možné dodržet
uvedenou vzdálenost, je povolená vzdálenostřeleckéhost stanoviště od terče 4 metry a
korekce zapnuta na číslo 15, nebo vzdálenost střeleckého stanoviště od terče 5 metrů a
korekce zapnuta na číslo 17.

76

6.8 Kuželky
Zrakově postižení sportovci jsou rozd ěleni do tří skupin podle ostrosti zraku a velikosti
zorného pole – B1, B2 a B3 (B – Blind, nevidomý).
Sportovci kategorie B1, B2 a B3 závodí společně a jsou rozděleni do dvou kategorií –
muži a ženy.
Kuželky nejsou za řazeny mezi paralympijské sporty, vČeské republice se jedná

o populární sport osob se zrakovým postižením.
6.8.1 Základní pravidla kuželkářského sportu
Kuželkáři se zrakovým postižením hrají zásadně do plných kuželek, hráč hází každým
hodem do plného stavu devíti kuželek. Mistrovské soutěže se hrají na 120 hod ů.
Nemistrovské soutěže (pohárové, náborové, propagační) se hrají na různý po čet hodů.
Jednou z nejoblíbenějších disciplín je sout ěž na 100 hod ů.

Obr. č. 81
Asistent pomáhá hráčise správným nasměrováním hodu
<http://www.sport-nevidomych.cz/fotografie/mistrovstvi_kuzelky_2006/images/B1_kvalifikace_muzi1.jpg>

V kuželkářském sportu osob se zrakovým postižením závodí jednotlivci, dvojice a
vícečlenná družstva zpravidla kombinovaná z hráčů různých kategorií zrakového
postižení.
Vyrovnávací systém umožňuje zapojit do soutěžních družstev hráče všech stup ňů
zrakového postižení a vytvářet smíšená družstva.
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Vyrovnávací kritéria podle stupnězrakového postižení:
➦ hráči kategorie B3 – bonifikace u žen 5 %, u muž ů 0 %
➦ hráči kategorie B2 – bonifikace u žen 10 %, u muž ů 5 %
➦ hráči kategorie B1 – bonifikace u žen 30 %, u muž ů 25 %
Hráči kategorie B1 a B2 musí mít asistenta, hráči kategorie B3 asistenta mít mohou.
Asistent přivádí hráče do hracího prostoru, zajiš ťuje správné nasměrování hráče,
informuje hráče o směru a kvalitě jednotlivých hod ů a počtu sražených kuželek.
Asistent podává hráčihrací koule ze zásobníku. Při samotném náhozu koule nesmí být
asistent ve fyzickém kontaktu s hráčem.
Hráč se samostatně orientuje podle náhozové desky, která ěřsmuje přesně na střed čtverce
kuželek na konci dráhy. Hráči si mohou vhodným zp ůsobem označkovat náhozovou
desku tak, aby značku mohli při opoušt ění závodní dráhy snadno odstranit. Hráči
kategorie B1 mohou před hodem pokládat kouli na náhozovou desku.
Hráči kategorie B1 jsou povinni hrát s neprůhlednými klapkami, rozhod čí je povinen
neprůhlednost klapek zkontrolovat.

Obr. č. 82
Hráč kategorie B1 hází koulí obouruč z postavení rozkročmo
<http://www.sport-nevidomych.cz/fotografie/mistrovstvi_kuzelky_2006/images/B1_kvalifikace_muzi.jpg>

Hráči kategorie B1 a B2 jsou povinni hrát z místa z pevného postoje, a to buď obouruč

z postavení rozkročmo, nebo jednoruč ze stoje vedle náhozové desky s vykročením
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jedné dolní končetiny, druhá dolní končetina se může p řisunout, další krok však není
povolen.
Hráč kategorie B1, který provádí hody z místa, hraje v pevném postoji a při přípravě na
hod se smí dotýkat náhozové desky.
Hráči kategorie B3 mají možnost hrát z místa, povoluje se jim však možnost hry

s rozběhem po

způsobu zdravých závodníků. Závodník hraje zcela samostatně

s vyloučením účasti asistenta v hracím prostoru.

Obr. č. 83
Dráha a kuželky jsou připravené na první hody
<http://www.kuzelky.cz/fotogalerie/fotka.php?s=mcr_zeny_06&n=9>

Každý hráč má právo na cvičné orientační hody před začátkem hry. Hráčkategorie B1 má
na každé drázeři tzkušební hody, hráči v ostatních kategoriích mají na rozcvi čení pět
minut, a to jen na první dráze. Hráčse může libovolného počtu hodů vzdát, nebo nemusí
časový limit vy čerpat.
Hráči jsou povinni dodržovat časový limit, který je 15 minut na 30 hod ů. Překročí-li
závodník vlastní vinou limit, počítají se mu jen hody odehrané včasovém limitu.
Na dvoudráze každý hráč hází 60 hodů na každé dráze s tím, že po každých odehraných
30 hodech si hráči dráhy vzájemněvymění. Při střídání drah načtyřdráze se po odehrání 30
hodů postupuje takto: 1-2-4-3, 2-1-3-4, 3-4-2-1, 4-3-1-2.
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Každá poražená kuželka představuje jeden bod. Hodnotí se součet bodů dosažených ve
všech odehraných hodech. P ři shodě počtu bodů rozhoduje vyšší po čet dosažených
devítek. Pokud shoda pokračuje, je lépe hodnocen ten závodník, který má méně chybných
hod ů. Dalším hodnotícím m ěřítkem je vyšší po čet dosažených osmi ček, sedmiček atd.
Regulérně poražené kuželky jsou kuželky poražené p římo koulí, nárazem jedné kuželky
do druhé nebo závěsnou š ňůrou jiné kuželky.
Neregulérně poražené kuželky jsou kuželky poražené koulí odraž enou od zadní
odrazové stěny nebo od bočního mantinelu, resp. kuželky poražené v dob ě, kdy
rozhodčí nebyl připraven poražené kuželky registrovat. P ři neregulérně poražených
kuželkách se dosažený výkon nezapo čítává.
Naruší-li výsledek hodu vn ější okolnosti, na které nemá závodník vliv, hod seopakuje.

Obr. č. 84
Dráha a kuželky
<http://www.kuzelky.cz/fotogalerie/fotka.php?s=mcr_seniori_06&n=1>

6.8.2 Porušení pravidel
Přestupkem je položení koule p ři hodu místo na náhozovou desku přímo na závodní
dráhu nebo na podlahu vedle náhozové desky.
Přestupkem je překročení bíléčáry ohraničující hrací prostor p ři hodu nebo při přípravě na
hod. Přestupkem je rovněž dotyk rukou za bílou čárou při hodu na závodní dráhu.
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Hráč kategorie B1 se může hrací plochy dotýkat rukama pouze p řed hodem. Dopustí-li
se závodník při hodu více přestupků, hodnotí se jako jeden přestupek.
Při prvém a druhém řpestupku udělí rozhodčí hráči napomenutí a v záznamu hodů
docílené výkony červeně zakroužkuje. P ři třetím a dalším p řestupku v jednom startu
udělí rozhodčí hráči červenou kartu a v záznamu hodů každý takový výkon zaškrtne
křížkem červenou tužkou, dosažený výkon se nezapo čítává.
6.8.3 Tresty
Rozhodčí provede nulový záznam, pokud hráč:
➦ opustí, překročí nebo přehmátne hrací prostor;
➦ klouže po náhozové desce řped nebo po provedení hodu;
➦ jedná nesportovně.
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7. ORGANIZACE SPORTU OSOB SE ZRAKOVÝM
POSTIŽENÍM
Organizaci sportu osob se zdravotním, resp. zrakovým postižením upravují zejména
Stanovy Unie zdravotne postižených sportovcu Ceské republiky (2005), Stanovy
Ceského paralympijského výboru (2005) a Stanovy Ceského svazu zrakove postižených
sportovcu (2007).

7.1 Unie zdravotne postižených sportovcu Ceské republiky
Unie zdravotne postižených sportovcu Ceské republiky (dále jen „UZPS CR“) je
sdružení šesti sportovních svazu a federací, clenených podle jednotlivých druhu
trvalého zdravotního postižení, sdružených v Ceském paralympijské výboru (dále jen
„CPV“) clenstvím rádným nebo pridruženým. Každý druh trvalého zdravotního
postižení muže být v UZPS CR zastoupen pouze jedním subjektem (svazem).
Jedná se o tato trvalá postižení:
_ mentální
_ sluchová
_ spastická (neurologická postižení, prevážne vrozená)
_ telesná (ortopedická postižení, prevážne získaná)
_ vnitrní (težce postižení kardiaci, astmatici, diabetici, dialyzovaní atd.)
_ zraková
Rádnými cleny UZPS CR nemohou být jednotlivci, jednotlivé sporty, jednotlivé
telovýchovné jednoty a sportovní kluby nebo jiné frakcní formace, ani jiné osoby
nesdružené v CPV.
Posláním UZPS CR je všestranne, zejména ekonomicky a servisne podporovat rozvoj
telesné výchovy, sportu a turistiky zdravotne postižených všech vekových kategorií na
území Ceské republiky.
UZPS CR zastupuje sdružené svazy uvnitr Ceského svazu telesné výchovy (dále jen
„CSTV“) a v rámci predaných kompetencí i mimo sféru CSTV (jednání s ministerstvy,
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parlamentem a pokud je tak dohodnuto i jinde). Samostatná jednání sdružených svazu
se v techto vyjmenovaných prípadech nepripouštejí.
UZPS CR rozhoduje o stanovení klíce k rozdelení financních prostredku získaných
jménem UZPS CR. Výjimku tvorí finance urcené na prípravu a úcast na

paralympiádách a deaflympiádách, tyto pravomoci sverila UZPS CR po dohode
sdružených svazu CPV.
Zdroje majetku UZPS CR jsou:
_ dotace CSTV
_ dotace státu
_ clenské príspevky, dary a dotace fyzických i právnických osob
_ príjmy z vlastní sportovní, telovýchovné, turistické, kulturní, spolecenské ci
marketingové cinnosti

7.2 Ceský paralympijský výbor
Hlavním posláním CPV je pestování a rozširování myšlenek paralympismu a
deaflympismu mezi trvale zdravotne postiženými sportovci.
CPV je jediný oprávnen organizovat a rídit paralympijské hnutí na území Ceské
republiky, zastupuje Ceskou republiku na paralympijských hrách a deaflympiádách
neslyšících.
Posláním CPV je rozvíjet a šírit paralympijské ideály mezi trvale zdravotne
postiženými sportovci, prispívat k výchove v duchu vzájemného porozumení a
prosazovat jejich integraci mezi populaci zdravou.
CPV rozhoduje o úcasti reprezentace Ceské republiky na letních i zimních
paralympiádách a deaflympiádách, má výlucné právo vést korespondenci se všemi
složkami IPC, protože sdružené svazy nemohou komunikovat s IPC prímo.
Sportovci mohou uplatnit nominacní nároky na akce IPC jen tehdy, jsou-li cleny
nekterého ze sdružených sportovních svazu. Rádnými cleny CPV nemohou být
jednotlivci, jednotlivé sporty, jednotlivé telovýchovné jednoty a sportovní kluby nebo
jiné frakcní formace.
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Rádnými cleny CPV jsou:
_ Ceská federace sportovcu s centrálními poruchami hybnosti Spastic Handicap
_ Ceský svaz mentálne postižených sportovcu
_ Ceský svaz neslyšících sportovcu
_ Ceská asociace telesne handicapovaných sportovcu
_ Ceský svaz zrakove postižených sportovcu
Pridruženým clenem CPV je Ceský svaz vnitrne postižených sportovcu.
Rídícím orgánem CPV je výkonné grémium složené po jednom zástupci z rad rádných

clenu CPV, které zpracovává a schvaluje závazná nominacní pravidla pro všechny
trvale zdravotne postižené sportovce, kterí usilují o úcast na paralympiádách a
deaflympiádách.
Zdroje majetku CPV jsou:
_ dotace státu
_ clenské príspevky, dary a dotace fyzických i právnických osob
_ príjmy z vlastní sportovní, telovýchovné, turistické, kulturní, spolecenské ci
marketingové cinnosti
_ príjmy z využívání symbolu CPV

7.3 Ceský svaz zrakove postižených sportovcu
Zastrešující organizací pro sportovní aktivity osob se zrakovým postižením v Ceské
republice je CSZPS.
CSZPS je zájmovým sdružením telovýchovných jednot, sportovních klubu,
sportovních oddílu, Klubu ceských turistu sdružující osoby se zrakovým postižením a
dalších zájmových sportovních sdružení, která se rozhodla z vlastní vule pro clenství
v CSZPS.
CSZPS je zaregistrován v CSTV a je rádným clenem UZPS CR, CPV a clenem
svetových sportovních federací IBSA a IPC.
CSZPS je sportovní institucí, jejíž cinnost je zamerena na sportovní aktivity osob se
zrakovým postižením, a registruje více než 1900 clenu.
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CSZPS je clenen do Sportovních sekcí: plavání, cyklistika, showdown, šachy, goalball,
judo, kuželky, sjezdové lyžování a turistika. Sportovní sekce metodicky rídí, technicky
a organizacne zabezpecuje cinnost a rozvoj daného sportovního odvetví.
7.3.1 Historické resumé
Za pocátek organizovaného sportu osob se zrakovým postižením je považován rok
1929, kdy zacaly vznikat samostatné sportovní kluby osob se zrakovým postižením
registrované u územních župních správ Ceské obce sokolské.
V roce 1949 dochází ke vzniku spolecné organizace všech osob se zdravotním
postižením pod názvem Ústrední jednota invalidu.
V roce 1952 dochází k prulomu ve vývoji telovýchovy a sportu u nevidomé a zrakove
postižené mládeže, kdy v rámci základních škol pro nevidomé žáky vznikají Celostátní

sportovní hry. V prubehu dalších let se k Celostátním sportovním hrám základních škol
pro nevidomé žáky postupne pripojovaly ostatní školy pro slabozraké žáky. V 60.
letech byly do Celostátních sportovních her zacleneny dospelé osoby se zrakovým
postižením.
V roce 1961 vzniká pri Ústredním výboru ceskoslovenské telesné výchovy Sekce
defektních sportovcu, která nahradila Komisi pro rízení telovýchovy a sportu
defektních sportovcu.
V roce 1970 dochází k osamostatnení sportovních aktivit telesne a zdravotne
postižených obcanu a vzniká Svaz telesne a zrakove postižených sportovcu, který se
v roce 1981 prejmenovává na Svaz invalidních sportovcu.
V roce 1988 dochází ke sloucení sportu všech osob se zdravotním postižením do
jednotné sportovní organizace pod názvem Svaz zdravotne postižených sportovcu.
V roce 1991 dochází k vytvorení samostatné sportovní organizace pro osoby se
zrakovým postižením pod názvem Ceský svaz zrakove postižených sportovcu v rámci
organizacní struktury CSTV (CSZPS, 2007).
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7.3.2 Organizacní struktura
Organizaci sportu osob se zrakovým postižením upravují zejména Stanovy Ceského
svazu zrakove postižených sportovcu (2007), Statut Sportovní rady (2007) a Statut
Sportovní sekce a Sportovní komise (2007).
Základními organizacními složkami CSZPS jsou Plenární shromáždení, Prezident,
Prezidium, Sportovní rada, Sportovní sekce, Kontrolní a revizní komise.
7.3.2.1 Plenární shromáždení
Plenární shromáždení je nejvyšším výkonným a odvolacím orgánem CSZPS, který
zasedá jednou za dva roky. Plenární shromáždení je usnášení schopné, je-li prítomná
nadpolovicní vetšina delegátu sdružených subjektu. Usnesení Plenárního shromáždení
je prijato, hlasuje-li pro nej nadpolovicní vetšina prítomných delegátu.
Právo úcasti na Plenárním shromáždení s hlasem rozhodujícím mají delegáti
sdružených subjektu. Zástupci sdružených subjektu jsou delegováni v poctu jednoho
delegáta na každých zapocatých sto clenu daného subjektu.
Právo úcasti na Plenárním shromáždení s hlasem rozhodujícím má rovnež Prezident,
clenové Prezidia, predsedové Výkonných výboru sekcí, Sportovní rady a Zdravotní
komise.

Do pravomoci Plenárního shromáždení náleží zejména:
_ stanovit hlavní smer cinnosti a koncepce CSZPS
_ menit a schvalovat Stanovy CSZPS
_ volit a odvolávat Prezidenta
_ volit a odvolávat Prezidium
_ volit a odvolávat cleny Kontrolní a revizní komise
_ rozhodovat o zániku CSZPS, vcetne vyporádání jeho majetku
7.3.2.2 Prezident
Statutárním a výkonným orgánem CSZPS je Prezident. Do funkce Prezidenta muže být
volena pouze osoba se zrakovým postižením v souladu s klasifikací IBSA. Funkcní
období Prezidenta je ctyrleté.
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Prezident:
_ zastupuje CSZPS v Ceské republice i v zahranicí
_ uzavírá veškeré smlouvy predem projednané a schválené Prezidiem
_ svolává Plenární shromáždení
_ rídí cinnost sekretariátu CSZPS
_ vykonává funkci na základe pracovneprávního vztahu
7.3.2.3 Prezidium
Prezidium je nevyšším normotvorným orgánem. Cleny Prezidia volí Plenární
shromáždení na ctyrleté funkcní období, které je shodné s funkcním obdobím
Prezidenta.
Prezidium je peticlenné, tvorí jej Prezident a ctyri prímo volení clenové. Prezidium
volí ze svého stredu Viceprezidenta, který je druhým nejvyšším statutárním zástupcem
CSZPS.
Prezidium svolává Prezident nejméne ctyrikrát za rok. K platnosti usnesení Prezidia je
nutný souhlas nadpolovicní vetšiny clenu.
Prezidium zajištuje:
_ oblast legislativy a publicity
_ podklady pro Plenární shromáždení
_ plnení usnesení Plenárního shromáždení
_ podporu vrcholového sportu a reprezentace
_ kontrolu výkonnostního sportu a telocvicné rekreace
_ výchovu mládeže a dorostu

_ komunikaci s mezinárodními sportovními federacemi
_ zpracování výrocní zprávy o cinnosti a hospodarení CSZPS za každý kalendární rok
Prezidium:
_ schvaluje sportovní kalendár, rozpocet CSZPS a plán cinnosti
_ vytvárí a doplnuje organizacní strukturu na základe objektivních potreb CSZPS
_ schvaluje výši mzdy Prezidenta
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7.3.2.4 Sportovní rada
Sportovní rada je výkonným orgánem CSZPS v oblasti rízení a hodnocení sportovní
prípravy sportovcu, který se podílí na rízení a organizaci metodické práce všech
subjektu CSZPS.
Sportovní rada:
_ rozhoduje na základe doporucení Sportovní sekce o zpusobu reprezentace
_ predkládá Prezidiu návrh na zarazení sportovcu do reprezentace CSZPS
_ rozhoduje na základe doporucení Sportovní sekce o zpusobu reprezentace
v konkrétním sportovním odvetví, obsazování souteží a vysílání soutežících na
vrcholná sportovní stretnutí, na kterých se predpokládá úcast ceských zrakove
postižených (dále ZP) sportovcu.
_ ratifikuje ceské znení prekladu pravidel sportovních odvetví a disciplín vydaných
IBSA, IPC, popr. dalšími mezinárodními organizacemi
_ ratifikuje znení pravidel sportovních odvetví a disciplín specifických pro Ceskou
republiku
_ se podílí na rozhodování o základních otázkách, které souvisejí s tréninkovým
procesem
Sportovní rada je rízená Rídícím a výkonným výborem (dále jen „RVVSR“). Predsedu
Sportovní rady jmenuje Prezidium, predseda jmenuje cleny RVVSR. RVVSR je
nejméne tríclenný.
Sportovní radu tvorí RVVSR a predsedové sportovních sekcí. Do Sportovní rady
mohou být kooptováni další clenové, clenství musí být stvrzeno Prezidiem.
Sportovní rada:
_ predkládá výsledky práce Sportovní rady Prezidiu vždy do konce února
následujícího roku
_ predkládá výsledky práce Sportovní rady na Plenárním shromáždení
_ clenové Sportovní rady vystupují na Plenárním shromáždení s hlasem rozhodujícím

_ predseda Sportovní rady svolává nejméne 1x za rok jednání celé Sportovní rady
vcetne predsedu Sportovních sekcí
89

Sportovní rada má právo:
_ doporucit Sportovním sekcím zpusob kontroly pripravenosti závodníku
_ vyžádat si predložení sportovních deníku, evidenci stavu výkonnosti a evidenci
úcasti na domácích a zahranicních soutežích
_ rozhodovat o zpusobu podpory, rozvoje a rízení dílcích oblastí sportu zastrešených
CSZPS, pricemž vychází ze stanovisek Sportovní sekce a Prezidia
_ vyjadrovat se ke zpusobu práce Sportovní sekce
_ iniciovat zmenu cílu Sportovní sekce, zpusob její rídící a výkonné práce
_ iniciovat tvorbu duležitých dokumentu a predkládat je ke schválení Prezidiu, popr.
Plenárnímu shromáždení
_ iniciovat vznik projektu vedeckého, metodického, popularizacního a obdobného
charakteru
_ vyslat svého zástupce na jednání Prezidia se státními orgány, institucemi apod.
_ predkládat Prezidiu žádost o vyvolání mimorádných zasedání pro rešení problému
výrazne zasahujících nebo ovlivnujících fungování Sportovní sekce nebo celého
CSZPS
7.3.2.5 Sportovní sekce
Sportovní sekce je organizacní clánek CSZPS. Výkonný výbor sekce (dále jen „VVS“)
odpovídá za cinnost a rozvoj daného sportovního odvetví a dále zabezpecuje pohybové
aktivity a sportovní souteže všech vekových kategorií zrakove postižených po stránce
organizacní, technické, metodické a odborné.
VVS volí a odvolávají zástupci subjektu sdružených v CSZPS, které aktivne provozují
dané sportovní odvetví, na dvouleté funkcní období. VVS je nejméne tríclenný.
Sportovní sekci rídí predseda, kterého volí ze svého stredu VVS. Pokud clenové
Sportovní sekce predsedu nezvolí, jmenuje predsedu Prezidium. Predseda jmenuje do
funkcí hospodáre a sportovního metodika VVS. Predseda zastupuje Sportovní sekci na
Plenárním shromáždení s hlasem rozhodujícím a je zároven clenem Sportovní rady.
Sportovní sekci nového sportu lze ustavit jen se souhlasem Prezidia za splnení
podmínky aktivního provozování daného sportu nejméne 40 sportovci ze ctyr a více
subjektu sdružených v CSZPS.
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VVS svolává nejméne jednou za rok cleny Sportovní sekce a predkládá pravidla,
soutežní rád, rozpocet sekce, sportovní kalendár a rozlosování dlouhodobých souteží.
VVS má povinnost zpracovat a predkládat prostrednictvím Sportovní rady Prezidiu:
_ návrh sportovních souteží k zarazení do sportovního kalendáre (pro domácí souteže
nejpozdeji k 31. ríjnu predcházejícího roku, pro mezinárodní souteže konané
v Ceské republice k 10. zárí predcházejícího roku).
_ návrh rozpoctu pro dané sportovní odvetví
_ návrh nominace sportovcu a realizacních týmu pro evropské a svetové sportovní
souteže
_ návrh zásad pro zarazování sportovcu do reprezentace CSZPS
_ návrh na jmenování reprezentacních trenéru CSZPS
_ návrh pravidel a soutežních rádu
_ rocní hodnotící zprávu o cinnosti a dosažených výsledcích
_ evidenci sportovní výstroje a výzbroje
VVS má právo:
_ na úcast predsedy na zasedání Prezidia v prípadech, kdy se projednávají otázky
daného sportu
_ disponovat se státními a sponzorskými financními prostredky
_ získávat zápisy z jednání Sportovní rady a Prezidia
_ získávat ze sekretariátu duležité dokumenty týkající se daného sportu
_ projednávat se Sportovní radou doplnující ustanovení Statutu Sportovní sekce a
Sportovní komise CSZPS
Predseda VVS
_ je predstavitelem pro daný sport v Ceské republice a prostrednictvím sekretariátu
CSZPS pro mezinárodní federaci daného sportu
_ provádí oficiální korespondenci s mezinárodními federacemi (IBSA, IPC ad.)
prostrednictvím sekretariátu CSZPS
_ je povinen svolat nejméne 1x za rok jednání Sportovní sekce
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7.3.2.6 Kontrolní a revizní komise
Kontrolní a revizní komise je nezávislým tríclenným orgánem pro provádení kontroly a
prezkoumávání ekonomických, administrativních a právních operací uskutecnovaných
v rámci CSZPS. Cleny komise volí Plenární shromáždení CSZPS.
Kontrolní a revizní komise navrhuje Prezidiu sankcní opatrení v prípade nedodržení

platných zákonných a interních ustanovení a dohod.
K platnosti stanoviska a rozhodnutí Kontrolní a revizní komise je nutný souhlas
nadpolovicní vetšiny clenu.
7.3.3 Zdroje majetku
Zdrojem majetku CSZPS jsou:
_ príspevky státních orgánu pecujících o rozvoj telesné výchovy a sportu
_ príspevky a výnosy podniku SAZKA, a.s.
_ príspevky od právnických a fyzických osob v CR i v zahranicí
_ sponzorské a dedické dary apod.
7.3.4 Sportovní kluby a telovýchovné jednoty
Na obr. c. 85 je zakreslena geografická poloha jednotlivých sportovních klubu a
telovýchovných jednot sdružených v CSZPS.
Obr. c. 85
Geografická poloha sportovních klubu a telovýchovných jednot
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CSZPS sdružuje sportovní kluby a telovýchovné jednoty sportovcu se zrakovým
postižením uvedené v tabulce 9.
Tabulka 9 Seznam subjektu sdružených v CSZPS
Název klubu / jednoty Provozované druhy sportu
AC Tepo Kladno atletika
CZP Ceské Budejovice atletika, plavání, silový trojboj, vzpírání
SK HANDICAP Zlín kuželky
SK Orbita Brno atletika, goalball, plavání
SK SIGMA Olomouc MŽ atletika, showdown, šachy, zvuková strelba
SK SLAVIA Praha atletika, goalball, kuželky, plavání
SK STELLA beh na lyžích, cyklistika
SK TYFLOSPORT Praha bowling, kuželky, showdown
SK Týnište nad Orlicí turistika
SK UP Judo ZP judo
SK ZP Baník Ostrava atletika, cyklistika, goalball, plavání, showdown
SKK Karlovy Vary kuželky, zvuková strelba

SKK Rokycany kuželky, šachy
Tandem Brno showdown
TJ Elán Kladno kuželky, plavání, turistika
TJ Jiskra Kyjov kuželky, showdown, šachy
TJ Jiskra Ústí n. Orlicí - Hylváty atletika, beh na lyžích, kuželky
TJ Lokomotiva Ingstav Brno kuželky
TJ Lovochemie Lovosice atletika, kuželky, zvuková strelba
TJ AŠ Mladá Boleslav kuželky
TJ Morávia Násedlovice šachy
TJ Sokol Michálkovice kuželky
TJ Sokol Údlice kuželky
TJ START Karko Ústí n. Labem showdown, veslování
TJ ŠACHY Víchová nad Jizerou šachy
TJ VD START Plzen atletika, goalball, showdown
TJ ZORA Praha goalball, kuželky, plavání, showdown
TJ ZRAPOS Opava kuželky

8. DISKUZE
V diskuzi se autor práce zameril na organizaci a kvalitu rízení Ceského svazu zrakove
postižených sportovcu (dále jen „CSZPS“) zejména s ohledem na vrcholový a
výkonnostní sport osob se zrakovým postižením.
CSZPS je zastrešující organizací pro sportovní aktivity osob se zrakovým postižením
v Ceské republice sdružující telovýchovné jednoty, sportovní kluby a další zájmová
sportovní sdružení osob se zrakovým postižením.
CSZPS je clenem Ceského paralympijského výboru (dále jen „CPV“) a Unie zdravotne
postižených sportovcu Ceské republiky (dále jen „UZPS CR“). Stanovy CPV a UZPS
CR jednoznacne stanoví, že jejich cleny mohou být pouze vybrané subjekty (Ceská
federace sportovcu s centrálními poruchami hybnosti Spastic Handicap, Ceský svaz
mentálne postižených sportovcu, Ceský svaz neslyšících sportovcu, Ceská asociace
telesne handicapovaných sportovcu a CSZPS), které mají jako clenové zmínených
sdružení právo cerpat financní prostredky z jejich zdroju. Jiné subjekty, prestože by
vyvíjely obdobnou cinnost, právo na tyto financní prostredky nemají.
O úcasti sportovcu na paralympijských hrách rozhoduje výhradne CPV, který jako
jediný rozhoduje o úcasti reprezentace na letních i zimních paralympijských hrách.
Rádnými cleny CPV nemohou být jednotlivci, jednotlivé sporty, jednotlivé
telovýchovné jednoty a sportovní kluby nebo jiné frakcní formace. Svazy sdružené
v CPV vcetne CSZPS mohou komunikovat s International Paralympic Comitee (IPC)
pouze prostrednictvím CPV.
Sportovci mohou uplatnit nominacní nároky pouze tehdy, pokud jsou cleny subjektu
sdruženého v CPV. Pro nominaci sportovce nestací pouze odpovídající výkonnost a
splnený nominacní limit, pokud je vubec stanoven, ale nezbytnou podmínkou úcasti
sportovcu se zrakovým postižením na paralympijských hrách je rovnež clenství
v CSZPS. Sportovci jiných subjektu (napr. Ceská obec sokolská, Orel, Ceská asociace
Sport pro všechny a dalších) nemají podle stanov CPV možnost nominacní nároky
uplatnit.
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Podle zákona c. 83/1990 Sb., o sdružování obcanu (dále jen „zákon“), mají obcané
právo svobodne se sdružovat. Nikdo nesmí být ke sdružování, k clenství ve sdruženích
ani k úcasti na jejich cinnosti nucen. Zároven § 3 odst. 2 zákona stanoví, že nikomu
nesmí být obcansky na újmu, že stojí mimo sdružení.

Vzniká tedy duvodná pochybnost, zda se v prípade rozhodování o úcasti sportovcu se
zrakovým postižením na paralympijských hrách nejedná o porušení zákona, nebot
sportovec, který není v prípade osoby se zrakovým postižením clenem CSZPS, nemá
možnost o úcast na paralympijských hrách a ostatních vrcholných sportovních soutežích
usilovat.
Zákon rovnež stanoví, že v prípade, kdy clen sdružení považuje rozhodnutí nekterého
z orgánu sdružení, proti nemuž již nelze podle stanov podat opravný prostredek, za
nezákonné nebo odporující stanovám, muže do 30 dnu ode dne, kdy se o nem dozvedel,
nejpozdeji však do 6 mesícu od rozhodnutí požádat místne príslušný soud o urcení, zda
je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami. Soud v rízení postupuje podle
obcanského soudního rádu.
Sportovec usilující o úcast na paralympijských hrách nebo jiných vrcholných soutežích,
který clenem príslušného sdružení není ani jím nechce být, by zrejme musel požádat
nekterého ze clenu sdružení, aby jeho práva po vycerpání všech rádných opravných
prostredku v rámci sdružení uplatnil u soudu.
Autor práce dále provedl komparaci Stanov Ceského svazu zrakove postižených
sportovcu (2004) a Stanov Ceského svazu zrakove postižených sportovcu (2007),
Statutu Sportovní sekce a Sportovní komise (2000) a Statutu Sportovní sekce a
Sportovní komise (2007), resp. posouzení Statutu Sportovní rady (2007) a dokumentu
Kritéria pro zarazení do reprezentace CSZPS o.s. (2007).
Prestože je v nových predpisech patrný posun v organizaci a rízení CSZPS od
autokratických principu rízení k demokratických principum rízení, tzn. prevažuje
zvolení do funkce pred jmenováním do funkce, soucasná praxe v mnohém prebírá
schémata rízení z dob minulých bez ohledu na znení nových predpisu.
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Mezi pozitivní zmeny lze zaradit:
_ zrušení požadavku na predchozí praxi v rídících orgánech CSZPS pro kandidáta na
Prezidenta stanoveném ve Stanovách CSZPS (2004);
_ zmenu v ustanovení Prezidia – cleny Prezidia jmenoval a odvolával podle Stanov
CSZPS (2004) Prezident, podle Stanov CSZPS (2007) volí cleny Prezidia Plenární
shromáždení;
_ zmenu v ustanovení predsedy Sportovní sekce, resp. Výkonného výboru sekce (dále
jen „VVS“) – podle Statutu Sportovní sekce a Sportovní komise (2000) rídil
Sportovní sekci jmenovaný predseda, který jmenoval další cleny Sportovní sekce,

podle Statutu Sportovní sekce a Sportovní komise (2007) volí VVS zástupci
sdružených subjektu provozujících aktivne dané sportovní odvetví a VVS volí ze
svého stredu predsedu VVS.
K diskuzi je zmena u výkonu funkce Prezidenta, který podle Stanov CSZPS (2007)
vykonává funkci na základe pracovneprávního vztahu. Podle Stanov CSZPS (2004) se
jednalo o cestnou funkci bez nároku na odmenu.
Mezi jednotlivými ustanoveními nových predpisu resp. novými predpisy a praxí je
i rada rozporu a nejasností.
Zarazování do reprezentace CSZPS – podle dokumentu Kritéria pro zarazení do
reprezentace CSZPS o.s. (2007) navrhuje sportovce do reprezentace VVS daného
sportovního odvetví. Návrh predložený VVS schvaluje Sportovní rada a predkládá ke
konecnému schválení Prezidiu.
Stanovy CSZPS (2007) v cl. 11.03 uvádejí, že Sportovní rada predkládá Prezidiu návrhy
na zarazení sportovcu do reprezentace CSZPS. Stanovy CSZPS (2007) již nespecifikují,
zda Sportovní rada predkládá návrhy Prezidiu ke schválení nebo pouze na vedomí.
Statut Sportovní rady (2007) v cl. 2.02 stanoví, že Sportovní rada rozhoduje na základe
doporucení Sportovní sekce o zpusobu reprezentace, obsazování souteží a vysílání
soutežících na vrcholná sportovní stretnutí. V cl. 2.16 Statutu Sportovní sekce (2007) je
uvedeno, že Sportovní rada schvaluje a predkládá Prezidiu návrhy nominace sportovcu
a realizacních týmu pro evropské a svetové sportovní souteže.
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Pokud pomineme rozpor v terminologii jednotlivých dokumentu, pak lze z dikce Stanov
CSZPS (2007) a Statutu Sportovní rady (2007) dovodit, že návrh nominace sportovcu
do reprezentace CSZPS predložený VVS schvaluje Sportovní rada a predkládá návrh
Prezidiu pouze na vedomí nikoliv ke konecnému schválení.
Soucasná praxe je v rozporu s výše uvedeným výkladem, návrh nominace sportovcu do
reprezentace CSZPS schvaluje jako konecný Prezidium.
Prezident – podle cl. 9.03 Stanov CSZPS (2007) muže být do funkce prezidenta volena
pouze osoba se zrakovým postižením v souladu s klasifikací International Blind Sports
Association (IBSA).
Ustanovení cl. 9.03 Stanov CSZPS (2007) znemožnuje osobám, které jsou aktivními
cleny CSZPS, ale nejsou zároven osobami se zrakovým postižením, ucházet se o funkci
Prezidenta. Subjekty sdružené v CSZPS by mely zvážit, zda je uvedený požadavek pro
kandidáta na Prezidenta smysluplný.

Prezidium – podle cl. 8.03 Stanov CSZPS (2007) tvorí Prezidium Prezident a ctyri
prímo volení clenové. Prezidium volí ze svého stredu Viceprezidenta, který se stává
druhým nejvyšším statutárním predstavitelem CSZPS. Oficiální webové stránky CSZPS
uvádejí celkem šest clenu Prezidia z toho tri Viceprezidenty (1. Viceprezident,
Viceprezident pro medializaci a propagaci CSZPS, Viceprezident pro kolektivní sporty
CSZPS).
Rozpor se Stanovami CSZPS (2007) je zrejmý, tj. Prezidium tvorí více clenu než je
uvedeno ve Stanovách CSZPS (2007) a Viceprezidenti jsou dokonce tri. S ohledem na
skutecnost, že Stanovy CSZPS (2007) hovorí o volbe Viceprezidenta, nikoliv
Viceprezidentu a priznávají Viceprezidentovi místo druhého nejvyššího statutárního
predstavitele CSZPS, je tento fakt pomerne závažný.
Sportovní rada – Sportovní radu rídí nejméne tríclenný Rídící a výkonný výbor v cele
s predsedou Sportovní rady jmenovaným Prezidiem. Cleny Rídícího a výkonného
výboru jmenuje predseda Sportovní rady. Sportovní radu tvorí i predsedové Sportovních
sekcí, kterí jsou zvoleni cleny VVS.
Statut Sportovní rady (2007) ani Stanovy CSZPS (2007) nestanovují podmínky, za
kterých musí probíhat rádné hlasování Sportovní rady. Není tedy zrejmé, kdy je
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Sportovní rada schopná prijmout usnesení, ani jaký pocet hlasu je pro prijetí usnesení
nezbytný.
Podle cl. 3.03 Statutu Sportovní rady (2007) tvorí Sportovní radu Rídící a výkonný
výbor a predsedové Sportovních sekcí. Podle cl. 2.16 Statutu Sportovní rady (2007)
schvaluje predložené návrhy a rocní hodnotící zprávu Sportovní rada. Statut Sportovní
rady (2007) nehovorí o tom, že by Rídící a výkonný výbor mohl prijímat rozhodnutí za
celou Sportovní radu.
Soucasná praxe je v rozporu s výše uvedeným výkladem Statutu Sportovní rady (2007),
protože podle dostupných informací rozhoduje a schvaluje návrhy pouze tríclenný
Rídící a výkonný výbor (predsedu jmenuje Prezident, cleny jmenuje jmenovaný
predseda). Sportovní rada jako celek vcetne predsedu Sportovních sekcí neprijímá
usnesení ani neschvaluje predložené návrhy.
Statut Sportovní sekce a Sportovní komise (2007) nestanoví, zda predseda Sportovní
rady jmenovaný Prezidentem a clenové Rídícího a výkonného výboru jmenovaní
predsedou Sportovní rady musí být zároven predsedy Sportovních sekcí, nebo predsedy
Sportovních sekcí být nemusí.

Cl. 5.04 Statutu Sportovní sekce a Sportovní komise (2007) stanoví, že clenové
Sportovní rady mají hlasovací právo na Plenárním shromáždení. Podle cl. 7.01 Stanov
CSZPS (2007) mají hlasovací právo na Plenárním shromáždení predsedové VVS a
predseda Sportovní rady. Z uvedených ustanovení lze dovodit, že clenové Rídícího a
výkonného výboru jmenovaní predsedou Sportovní rady musí být zároven predsedy
Sportovních sekcí, u jmenování predsedy Sportovní rady Prezidentem není predpoklad
být predsedou Sportovní sekce jasne definovaný.
Podle webových stránek CSZPS nejsou dva clenové Výkonného rídícího výboru
predsedy Sportovních sekcí, soucasný stav je tedy v rozporu s uvedeným výkladem
Statutu Sportovní sekce a Sportovní komise (2007) a Stanovami CSZPS (2007).
Sportovní sekce – podle cl. 4.01 až 4.03 Statutu Sportovní sekce a Sportovní komise
(2007) mají predsedové Sportovních sekcí právo úcasti na zasedání Prezidia
v prípadech, kdy se projednávají otázky daného sportu. VVS mají právo získávat zápisy
z jednání Sportovní rady.
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Cl. 4.03 Statutu Sportovní sekce a Sportovní komise (2007) stanoví právo VVS:
„Získávat vcas zápisy z jednání Sportovní rady CSZPS o.s. a jeho predsednictva.“ Podle
výkladu Prezidenta se „jeho predsednictvem“ nerozumí Prezidium, ale Výkonný a rídící
výbor Sportovní sekce, což je z gramatického i vecného hlediska výklad vzbuzující
pochybnost, protože znení textu by muselo být znacne odlišné napr. „jejího Výkonného
a rídícího výboru“. Protože slova predsednictvo a prezidium jsou synonyma a
privlastnovací zájmeno jeho se jednoznacne vztahuje k CSZPS, je pravdepodobné, že
výklad Prezidenta je ovlivnen neochotou zápisy z jednání Prezidia zverejnovat a je
chybný.
VVS mají právo disponovat se státními a sponzorskými financními prostredky
urcenými na cinnost Sportovní sekce. V soucasné praxi Prezidium resp. Prezident
zasahuje do nakládání s financními prostredky urcenými a schválenými na cinnost
Sportovní sekce.
Statut Sportovní sekce a Sportovní komise (2007) ani Stanovy CSZPS (2007)
nestanovují podmínky, za kterých musí probíhat rádné hlasování Sportovní sekce. Není
tedy zrejmé, kdy je Sportovní sekce usnášení se schopná, ani jaký pocet hlasu je
nezbytný pro prijetí rozhodnutí Sportovní sekce.
Výkonné výbory sekcí nejsou vždy vedeny osobami s dostatecnou odbornou erudicí.
Kontrolní a revizní komise – Stanovy CSZPS (2007) neupravují funkcní období clenu

Kontrolní a revizní komise.
Zdravotní komise – podle cl. 7.01 písm. d) Stanov CSZPS (2007) má predseda
Zdravotní komise hlasovací právo na Plenárním shromáždení. Statut Zdravotní komise
nebo obdobný dokument upravující zrízení, cinnost, práva a povinnosti Zdravotní
komise není podle dostupných informací vypracován.
Na základe výše uvedených skutecností lze konstatovat, že soucasný stav organizace a
rízení CSZPS není optimální.
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8.1 Doporucení pro zlepšení stávajícího stavu organizace a rízení
Ceského svazu zrakove postižených sportovcu
1. Prezident – iniciovat zmenu Stanov CSZPS (2007) týkající se požadavku
pro kandidáta na Prezidenta, tj. neomezovat právo být volen Prezidentem pouze na
ty cleny CSZPS, kterí jsou zároven osobami se zrakovým postižením v souladu
s klasifikací IBSA.
2. Prezidium – zvolit pouze jediného Viceprezidenta v souladu se Stanovami CSZPS
(2007).
3. Prezidium – vytvorit pouze peticlenné Prezidium, tj. Prezident a ctyri clenové,
v souladu se Stanovami CSZPS (2007).
4. Prezidium – zvýšit ze strany CSZPS informovanost sportovcu se zrakovým
postižením o možnostech sportovního vyžití v rámci i mimo rámec CSZPS,
pravidelne zverejnovat výsledky hospodarení a úcelový zpusob využití financních
prostredku CSZPS napr. na webových stránkách CSZPS, pridelovat financní
prostredky na základe jasných, nemenných a predem stanových kritérií.
5. Sportovní rada – doplnit Statut Sportovní rady (2007) o pravidla hlasování (napr.
„Sportovní rada je oprávnena prijímat rozhodnutí, je-li prítomna nadpolovicní
vetšina clenu Sportovní rady. Rozhodnutí je prijato, hlasuje-li pro nej nadpolovicní
vetšina prítomných clenu Sportovní rady. V prípade rovnosti hlasu rozhoduje hlas
predsedy Sportovní rady.“).
6. Sportovní rada – upresnit ve Statutu Sportovní rady (2007), zda predseda Sportovní
rady jmenovaný Prezidentem a clenové Rídícího a výkonného výboru jmenovaní
predsedou Sportovní rady musí být zároven predsedy Sportovních sekcí.
7. Sportovní rada – stanovit ve Statutu Sportovní rady (2007) nejvyšší povolený pocet
clenu Rídícího a výkonného výboru, které jmenuje predseda Sportovní rady
(v prípade, že by jmenovaní clenové Výkonného Sportovní rady nemuseli být

zároven predsedy Sportovních sekcí, by mohlo dojít k prehlasování ostatních clenu
Sportovní rady – predsedu Sportovních sekcí – tehdy, pokud by predseda Sportovní
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rady jmenoval do Rídícího a výkonného výboru dostatecný pocet svých príznivcu a
mohl by tak zásadním zpusobem ovlivnit výsledky hlasování celé Sportovní rady).
8. Sportovní rada – upresnit ve Statutu Sportovní rady (2007), zda muže prijímat
rozhodnutí, popr. v jakých oblastech pouze Rídící a výkonný výbor bez úcasti
ostatních clenu Sportovní rady – predsedu Sportovních sekcí.
9. Sportovní rada – je výkonným orgánem CSZPS v oblasti rízení sportovní prípravy
sportovcu a podle Statutu Sportovní rady (2007) rozhoduje na základe doporucení
Sportovní sekce o zpusobu reprezentace v konkrétním sportovním odvetví,
obsazování souteží a vysílání soutežících na vrcholná sportovní stretnutí. Sportovní
rada predkládá schválené návrhy na zarazení sportovcu do reprezentace CSZPS a
vysílání sportovcu na vrcholné sportovní akce Prezidiu. Prezidium by melo ustoupit
od stávající praxe konecného schvalování reprezentace CSZPS, protože mu toto
právo podle Stanov CSZPS (2007) neprísluší. Prezidium je podle cl. 8.01 Stanov
CSZPS (2007) nejvyšším normotvorným orgánem, podle cl. 11.01 Statutu CSZPS
(2007) je výkonným orgánem v oblasti rízení sportovní prípravy sportovcu
Sportovní rada. V souladu s uvedenou zmenou v procesu schvalování reprezentace
CSZPS by mel být novelizován dokument Kriteria pro zarazení do reprezentace
CSZPS o.s. (2007).
10. Sportovní rada – stanovit jasná a nemenná nominacní kritéria pro úcast na
paralympijských hrách a vrcholných sportovních soutežích pro jednotlivá sportovní
odvetví.
11. Sportovní rada – zvážit, zda by cleny Sportovní rady nemeli být pouze predsedové
Sportovních sekcí, které provozují paralympijské sporty nebo sport na vrcholové
úrovni (viz atletika, cyklistika, goalball, lyžování, plavání x turistika ad.).
12. Sportovní sekce – doplnit Statut Sportovní sekce a Sportovní komise (2007) o
pravidla hlasování (napr. „Sportovní sekce je oprávnena prijímat rozhodnutí, je-li
prítomna nadpolovicní vetšina clenu Sportovní sekce. Rozhodnutí je prijato,
hlasuje-li pro nej nadpolovicní vetšina prítomných clenu Sportovní sekce.
V prípade rovnosti hlasu rozhoduje hlas predsedy Sportovní sekce“).
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13. Sportovní sekce – zvážit, zda by nebylo vhodné stanovit ve Statutu Sportovní sekce

a Sportovní komise (2007) nejvyšší povolený pocet clenu Sportovní sekce, aby byla
zachována akceschopnost Sportovní sekce.
14. Predsedové Sportovních sekcí – mají podle Statutu Sportovní sekce a Sportovní
komise (2007) právo úcasti na zasedání Prezidia v prípadech, kdy se projednávají
otázky daného sportu. Predsedové Sportovních sekcí by meli svoje právo uplatnit,
aktivne se úcastnit jednání Prezidia a prosazovat oprávnené zájmy daného sportu.
15. Výkonné výbory sekcí – mají podle autorova výkladu Statutu Sportovní sekce a
Sportovní komise (2007) právo získávat zápisy z jednání Sportovní rady a Prezidia.
Predsedové Sportovních sekcí by meli vyžadovat zasílání uvedených zápisu.
16. Výkonné výbory sekcí – mají podle Statutu Sportovní sekce a Sportovní komise
(2007) právo disponovat se státními a sponzorským financními prostredky.
V soucasné praxi Prezident, resp. Prezidium rozhoduje o nakládání s financními
prostredky v rámci již schválených rozpoctu Sportovních sekcí. Sportovní sekce by
mely hospodarit se schválenými financními prostredky samostatne.
17. Kontrolní a revizní komise – doplnit do Stanov CSZPS (2007) délku funkcního
období clenu Kontrolní a revizní komise.
18. Zdravotní komise – vytvorit a schválit Statut Zdravotní komise v návaznosti na
cl. 7.01 písm. d) Stanov CSZPS (2007), nebot predseda Zdravotní komise má
hlasovací právo na Plenárním shromáždení.
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9. ZÁVER
Cílem diplomové práce byl popis soucasného stavu organizace a rízení sportu osob se
zrakovým postižením, komparace stávajících a minulých predpisu CSZSP, predstavení
vrcholového a výkonnostního sportu osob se zrakovým postižením provozovaného
v Ceské republice a na základe zjištených skutecností navrhnout doporucení ke zlepšení
stávajícího stavu.
Úvodní cást práce je venována problematice osob se zrakovým postižením, zrakovým
vadám a sportovní klasifikaci osob se zrakovým postižením.
V navazující cásti práce jsou popsány paralympijské a vybrané sporty provozované na
vrcholové a výkonnostní úrovni v Ceské republice – atletika, plavání, lyžování,
cyklistika, goalball, showdown, zvuková strelba a kuželky – vcetne uvedení základních
informací o specifikách jednotlivých sportu osob se zrakovým postižením. Text je
doplnen množstvím názorných obrázku a fotografií (fotografie porídil autor práce, popr.
je uveden zdroj). Pokud je autorovi známo, v soucasné dobe neexistuje žádný
dokument, který by sportovcum z rad osob se zrakovým postižením a ostatním
zájemcum jednotlivé sporty osob se zrakovým postižením v prehledné a názorné
podobe v uvedeném rozsahu predstavil.
Hlavní cást práce popisuje organizaci a rízení sportu osob se zrakovým postižením,
cinnost CSZPS a jeho napojení do mezinárodních a národních organizací. Na základe
zjištených skutecností jsou navržena doporucení, která mohou prispet ke zvýšení kvality
rízení CSZPS a k dalšímu rozvoji sportu osob se zrakovým postižením.
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