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Abstrakt 

 

     Hlavním cílem práce je obeznámit s handicapem tělesně postižených, definovat 

hlavní pojmy, popsat příčiny vzniku a klasifikaci tělesného postižení. Práce přiblíží 

vývoj sportu pro tělesně postižené, seznámí s paralympijskými  disciplínami a dalšími 

sporty, které tělesně postižení provozují. Součástí práce je i výsledková listina úspěchů 

nejlepších českých handicapovaných sportovců. Zmíním se také o institucích 

zabývajících se aktivitami tělesně postižených sportovců v regionu Praha. V neposlední 

řadě tato práce odhaluje problémy občanů z řad handicapovaných sportovců, se kterými 

se běžně potýkají. Na základě výsledků výzkumu provedeného na vzorku tělesně 

postižených se pokusím zjistit, zda tělesně postižení sportují, jaké sporty provozují 

 a jaké jsou největší překážky, které vylučují, nebo omezují jejich aktivní sportovní 

vyžití. 

 

Klíčová slova: tělesný, handicap, sport, paralympijský, instituce, problém, omezení 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

     The main goal of my work is to acquaint with disadvantages of the physically 

handicapped, to define the main terminology, to describe causes of the origin and the 

clasification of a  physical handicap. A part of my work is dedicated to the 

developement of sports for the physically handicapped, get to know with paralympic 

events and the other sports which the physically handicapped can take part in. The result 

document of the best Czech physically handicapped sportsmen's achievements is added. 

There is also an information about the institutions which are interested in activities of 

physically handicapped in the region of Prague. My work has discovered the problems 

which the physically handicapped inhabitants interested in sports usually have to face 

up to. I have tried to find out, whether the physically handicapped do some sports, what 

sports they take part in and what the main obstacles are. It means the obstacles which 

could exclude the physically handicapped completely or restrict them in their active 

sport life. The results of this part of my work are based on the research of a certain 

sample of the physically handicapped. 

 

Keywords: physical, handicap, sport, paralympic, institution, problem, restrict 
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1 Úvodní část 

 

 

     O sportu jako takovém slyšíme dnes a denně ve sdělovacích prostředcích. 

Je tématem živých rozhovorů a debat dospělých i dětí jakožto nedílná součást našeho 

života. Sport jako náplň volného času, nebo jako směr svého životního cíle 

a přesvědčení začalo realizovat v průběhu svého života mnoho lidí. Ať jde o jedince se 

zdravotním postižením, nebo bez něj. Na světě je podle odhadů 600 až 650 milionů lidí 

s různou formou postižení a toto číslo každým rokem stoupá. To znamená, že 

postižením je zasažen každý desátý člověk a to platí i pro území České republiky.  Je 

prokázáno, že lidé tělesně postižení, zabývající se sportem, mnohem lépe zvládají svůj 

handicap a resocializaci vůbec. Sport, a to i sport tělesně postižených, zažívá 

v posledním desetiletí neskutečně velký rozvoj. Dostal se do popředí zájmu mnoha 

vládních i soukromých institucí i organizací, ať už s cílem humánním - pomoci druhým, 

nebo cílem ekonomické prosperity - vydělat na tom. Pro mnoho z nás je však sport lidí 

se zdravotním postižením něco, co nás většinou nezajímá. Je to něco, k čemu máme 

odstup, neřkuli odpor. Dle mého názoru je to zapříčiněno tím, že o tomto problému 

nemáme pouze dostatek informací. Ať už chceme, nebo ne, existuje.  

 

     Téma jsem si zvolil proto, že jsem chtěl poznat, jak žijí a sportují naši spoluobčané, 

byť se jedná o osoby se zdravotním postižením. Jde o skupinu lidí, kterým podle mě 

není věnována dostatečná pozornost jak sdělovacích prostředků, tak laické veřejnosti.  

 

     Práce je rozdělena do dvou částí. V první části, teoretické, jsem vymezil základní 

pojmy, druhy a formy postižení, projdeme stručně historickým vývojem sportu 

handicapovaných, teoreticky jsem seřadil a stručně popsal hlavní paralympijské 

disciplíny. Okrajově jsem se zaměřil i na neolympijské druhy sportu, který můžou 

postižení provozovat. Následuje vyjmenování některých úspěchů našich nejlepších 

handicapovaných sportovců na paralympijských hrách v Sydney (2000) a Pekingu 

(2008). V neposlední řadě bude následovat seznam organizací zabývající 

organizováním a zprostředkováním nabídky sportu postiženým v Praze. Část druhá, 

praktická, se zaměřuje na výzkum s cílem zjistit, jestli handicapovaní vůbec sportují 
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a zda-li je pro tělesně postižené dostatečná nabídka sportovního vyžití. Zjišťovat budu 

nabídku aktivit pro handicapované sportovce v pražském regionu. Dále se zaměřím na 

obtíže, se kterými se tělesně postižení setkávají při vyhledávání a samotném 

provozování různých sportů pro handicapované.  

 

Cíle práce 

 

     Popsat nabízené možnosti sportovního vyžití pro handicapované a analyzovat 

současný stav sportování tělesně postižených dětí v Praze.   

 

Vyplývající úkoly 

 

     V praktické části se zabývám výzkumem zaměřeným především na zodpovězení 

následujících bodů.  

 

1 Zjistit, zda vůbec tělesně postižení sportují. 

2 Vyzkoumat důvody, které vedly handicapované k provozování sportu. 

3 Odhalit příčiny bránící tělesně postiženým sportovat. 

4 Zjistit názor, zda jsou informace o možnostech sportování dostupné. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Tělesné postižení 

 

 

     Organizace spojených národů, jíž je Česká republika členem od 19.1.1993, přijala 

dne 13. prosince 2006 Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Historicky se 

jednalo o první mezinárodní dohodu o lidských právech, která byla přijata v 21. století. 

Jejím základním principem je ochrana práv zhruba 650 milionů zdravotně postižených 

lidí. 
 

2.2 Definice základních pojmů  

 

 

     „Tělesné postižení je postižení, které brání mobilitě pracovní činnosti, dělí se na 

přechodné a trvalé, vrozené a získané.“1 Dá se tedy charakterizovat jako porušení 

funkce ve vztahu jedince a společnosti u osob se zdravotním postižením. „Jsou 

narušeny role, které postižený ve společnosti zastává: soběstačnost, schopnost cestovat, 

partnerská a rodinná role, pracovní a zájmová činnost.“ 2  

     „Invaliditou lze rozumět sociální stav občana, který vyžaduje míru poklesu 

schopnosti soustavné výdělečné činnosti v důsledku dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu.“3 Obvykle vzniká na základě vážného onemocnění (mluvíme pak 

o tělesném postižení) nebo úrazu. Největší nárůst počtu tělesně postižených byl 

zaznamenán o období obou světových válek. V současné době je jejich nárůst spojen 

převážně s vrozenými vadami a také vznikem na základě nějakého úrazu, nejčastěji po 

autohavárii, úrazu v zaměstnání nebo provozováním sportovních aktivit. 

     Zdravotní postižení můžeme charakterizovat jako blíže specifikovanou abnormalitu 

ve zdravotním stavu člověka, omezující ho v určité oblasti života (pohyb, společenské 

                                                 
1 Hartl, Hartlová (2009) 
2 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. (1999)s.131.  
3 Ryba, J. a kol.: Zákon o důchodovém pojištění a předpisy související. Praha, Orac 1996. ISBN 80-
901938-0-3.191s. 
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uplatnění). Blíže je tento problém specifikován v § 3, zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, kde je uvedeno, že za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení je zaměřená pomoc a podpora poskytnuta osobám, 

u nichž se vyskytlo „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, 

jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.“4 

     Oddělíme li vliv sociálního a psychologického faktoru, který s touto problematikou 

bezesporu velmi úzce souvisí, můžeme potom říci, že je tělesně postižený člověk osoba 

se sníženou mobilitou, až úplnou imobilitou tj. s omezenou schopností pohybu, až její 

úplnou ztrátou. Takto obecně jsou postižení lidé vnímáni většinou všech spoluobčanů.  

 

2.3 Klasifikace tělesných postižení  

 

 

     Tělesné postižení je charakterizováno dvěma obecnými příčinami jejich vzniku, 

respektive rozsahem a stupněm závažnosti zasažení nebo poškozením různých 

pohybových a nervových orgánů. V prvním případě se jedná o vadu nebo poškození 

nosného a pohybového aparátu, tj. kostí, kloubů a kloubních spojení, šlach a svalů. 

V druhém případě se jedná o poruchu nebo poškození nervového ústrojí, tj. zasažení 

centrální nervové soustavy. Zde jde převážně o poškození motorické oblasti mozku – 

centrální neuron a periferní nervové dráhy – periferní neuron. 

 

Přehledné a jednoduché členění ortopedických vad dělí postižení: 

 

• dle doby vzniku – vrozené a získané 

• podle místa vzniku – obrny, deformace, malformace, amputace5 

 

     Pro specifikaci problémů po zdravotní stránce může být využito také krátké formy 

generického dotazníku ke zjištění kvality života v souvislosti se zdravím, což se v praxi 

děje zcela běžně. V České republice se dotazníkem zabýval např. Z. Sobotík z lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové nebo P. Petr z Jihočeské univerzity 

                                                 
4§ 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze 14. března 2006 
5 Opatřilová, Zámečníková (2008)  
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v Českých Budějovicích. Jde konkrétně o dotazník SF – 36, který byl navržen pro 

screening, výzkum a monitorování kvality života specifických skupin i obecných 

populací. Je zaměřen na hodnocení osmi dimenzí života, kterými je osobnost klienta 

rozložena na jednotlivé složky fyzické, duševní a sociální. Jde konkrétně o tyto oblasti: 

 

1) fyzické funkce   5) bolest 

2) fyzické omezení rolí  6) všeobecné duševní zdraví 

3) emoční omezení rolí  7) vitalita 

4) omezení sociálních rolí  8) všeobecné vnímání vlastního zdraví 

 

     V této práci se blíže zaměřím na specifikaci tělesného postižení vrozeného 

a získaného. Jedná se z aspektu zdravého člověka o nejsnazší dělení této problematiky. 

K popsání jsem využil především Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí 

a přidružených zdravotních problémů MKN 106. 

 

2.3.1 Vrozená postižení 

 

 

     U vrozených vývojových vad (VVV) v České republice je v různém rozsahu 

postiženo okolo 3-4% novorozenců.  

 

 

Zdroj: Výskyt vrozených vad v České republice – aktuální data7 

                                                 
6  Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10, desátá revize, druhá aktualizovaná verze k 1.1.2009 [online]. 
[cit.18.2.2010]. Dostupné z:  <http://www.uzis.cz/download_file.php?file=3481/>. 
7 ŠÍPEK, A. In Výskyt vrozených vad v České republice.[online]. [cit.18.2.2010].  Dostupné z: 
<http://www.vrozenevady.cz/prezentace/pdf/Perinatologicke_dny_2009_Ostrava_Sipek.pdf/>. 
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     Jednou z příčin vzniku VVV je působení teratogenů. Jde o charakteristické vnější 

faktory měnící genetické informace s následkem narušení vývoje orgánů nebo poruch 

jeho funkcí během embryonálního či fetálního8 vývoje. Výsledkem je vznik vrozených 

vývojových vad a defektů. 

 

Známe tři základní teratogeny: 

• chemické - jde o různá léčiva, může jít i o alkohol a grogy, potencionální 

nebezpečí představují i těžké kovy 

• fyzikální - převážně záření, radiační záření působí změny v genetickém kódu, 

rentgenové záření poškozuje vývoj neurální trubice, z dalších např. tepelné 

záření – nebezpečí přehřátí organismu 

• biologické – infekce prodělané matkou v době těhotenství, převážně v jejích 

časných stádiích, mohou vážně narušit vývoj plodu ( syfilis, zarděnky, AIDS9) 

 

     Převážná většina vrozených vývojových vad je však způsobena přenosem 

genetických informací od rodičů. 

 

Vrozené vady páteře 

 

Meningokéla - během vývoje zcela neuzavřen páteřní kanál a vzniká vak (vyhřeznutí 

míšních plen) přímo v defektu, který je  tvořen míšními obaly. Jde o méně závažnou 

poruchu, může však dojít k přidružení infekce a následnému úmrtí. 

 

Meningomyelokéle - dochází k výhřezu míšních plen i míchy současně. 

 

Spina bifida - rozštěp páteře. Jedna z nejrozšířenějších poruch vývoje neurální trubice, 

která předchází vzniku centrální nervové soustavy (CNS) u plodu. Jde o poruchu 

splynutí obou polovin obratlového oblouku. Existují dvě formy, lehčí - uzavřená forma 

Spina bifida oculta a těžší otevřená forma - Spina bifida cystica, která již postihuje 

i míchu. Vzniká v prvních 25-ti dnech prenatálního vývoje plodu. 

                                                 
8 Druhá část prenatálního stadia -od 3. měsíce vývoje.  
9 AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome, česky Syndrom získaného selhání imunity 
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Vrozené vady lebky 

     V průběhu vývoje plodu může dojít k vývojovému poškození lebky. 

 

1) Porucha tvaru lebky 

 

Kraniostenoza - deformace lebky způsobená předčasným srůstem lebečních švů. 

 

2) Porucha velikosti lebky  

 

Makrocefalus - abnormálně symetricky velká hlava způsobená zvýšením 

mozkomíšního moku ve schránce lební v době, kdy nejsou ještě lebeční švy srostlé. 

 

Mikrocefalus - abnormálně symetricky malá hlava daná primárně buď zpomaleným 

a nedostatečným vývinem mozku, nebo předčasným srůstem lebečních kostí – důsledek 

je zmenšení mozku. 

 

Obrny centrální a periferní  

 

     Obrny jsou záležitostí centrální nervové soustavy (CNS) a nervové soustavy 

periferní (obvodové nervstvo). Jedná se o senzomotorické poškození držení těla 

a pohybu při současném nepokračování rozvoje dalšího postižení, které zasáhlo 

vyvíjející se mozek. 

 

Dělení na: 

• cerebrální pohybové poruchy - obrny  

• centrální tonusové poruchy CTP  

• centrální koordinační poruchy CKP  

• dětská mozková obrna DMO  

• degenerativní onemocnění CNS10 

 
                                                 
10BABOUČKOVÁ, V. In Přehled jednotlivých postižení. [online]. [cit.18.2.2010].  Dostupné z: 
<http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/externi/kat_tv_3646/prehled_jednotlivych_postizeni.ppt/>. 
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Podle velikosti rozsahu a stadia závažnosti je další možné dělení na: 

• parézu (neúplná obrna, ochrnutí) - dojde pouze k částečné ztrátě schopnosti 

volních pohybů 

• plégii (úplná obrna, ochrnutí) – úplná ztráta schopnosti volních pohybů 

 

Vrozené růstové odchylky a vady končetin 

 

Nejčastější případy: 

• amélie - vrozené úplné nevyvinutí končetin 

• dysmélie - vrozená tvarová vývojová odchylka končetin 

• fokomélie - chybějící paže a předloktí, paže vyrůstají přímo z trupu, postižení 

stejné i u dolních končetin 

• arachnodaktylie - postižení se projevuje mimořádně dlouhými a tenkými prsty, 

typický výskyt s Marfanovou nemocí, kdy jsou abnormálně dlouhé i končetiny 

• syndaktylie - jedná se o různé formy srůstu prstů na horních i dolních 

končetinách 

• polydaktylie - zmnožení prstů, postihuje horní i dolní končetiny, tzv. 

mnohoprstost 

• vrozená noha hákovitá - značně vystouplá pata, noha v hlezenním kloubu 

ohnutá vzhůru (zmenšení úhlu mezi hřbetem nohy a přední plochou bérce). U 

novorozence je množné nohu přitisknout vzhůru až k bérci.  

• vrozená noha kosá - je vrozená deformita, při níž je přední úsek nohy ohnutý 

směrem dovnitř  

• nanismus - malý vzrůst (trpaslictví), k poruchám růstu vedou četné poruchy, 

např. nedostatek růstového hormonu tvořeného v předním laloku hypofýzy, 

onemocnění pohybového aparátu vč. vrozených (chondrodystrofie) 

• chondrodystrofie - vrozené dědičné onemocnění s porušeným vývojem 

chrupavky a na jejím základě vznikajících kostí, vede k disproporčním 

poruchám růstu 

• achondroplazie - dědičné, postihuje častěji mužské pohlaví, ovlivněn růst kostí 

do délky, ty jsou nápadně krátké, zakřivené, avšak normálně široké 
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• akromikrie - zpomalený vývoj skeletu provázený zkrácením a ztenčením 

periferních kostí, vypadáváním vlasů, občasnou mikrocefalií 

 

2.3.2 Získaná postižení 

 

 

     Příčinou získaných postižení může být úraz, hormonální poruchy orgánů, zánětlivá 

nebo degenerativní onemocnění centrální a periferní nervové soustavy, zánětlivá 

onemocnění pohybového a nosného aparátu. 

 

Získané deformace 

     Způsobené v největší míře špatnými návyky držení těla, dochází k vyklenutím páteře 

do různých směrů pod různě velkým úhlem. 

 

Nejčastější jsou tyto deformace: 

• hyperkyfóza - zvětšené vyklenutí hrudní páteře, dochází k ní převážně při 

ochabování mezilopatkových svalů, v ojedinělých případech i při onemocnění,  

jde o tzv. kulatá záda 

• hyperlordóza - nadměrné prohnutí bederní páteře, dochází k němu zejména při 

ochabování břišního svalstva, celkové přetížení bederní páteře 

• plochá záda - oploštění krční, hrudní i bederní páteře 

• skolióza - vychýlení páteře do strany, vzniká následkem jednostranné zátěže, 

může být i vrozená 

 

Onemocnění mozku a míchy 

     

     Nejčastější příčiny vzniku jsou dopravní nehody, pády, pracovní a sportovní úrazy 

i napadení. 

• Mozkové záněty jsou nejčastěji vyvolány mikrobiálními činiteli, po 

odeznění nemoci se příznaky většinou ztrácejí. 
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• Mozkové nádory (tumory) po operaci mohou nastat následky v hybné 

oblasti. 

• traumatické úrazy mozku (primární poranění – komoce, kontuse, difusní 

postižení, sekundární poranění – hematomy, edémy) 

 

     Obrna míchy je postižení, vznikající vlivem nejrůznějších onemocnění, nebo úrazem. 

Nejčastější příčinou vzniku je úraz páteře s následným poraněním míchy jako závažný 

následek autonehody, nebo úrazu při sportu.11 Stav postiženého je závislý na tom, zda 

došlo k poškození míchy částečnému nebo úplnému a také na tom, která část míchy 

byla zasažena: 

 

• Horní krční mícha (segment C1 – C4) – závažnější stav, vzniká spastická 

kvadruparéza až kvadruplégie s následnou poruchou citlivosti sahající někdy 

i po krk.  

• Dolní krční mícha (segment C5 – C8) - dochází většinou ke spastické 

paraparéze, ba i paraplégii dolních končetin, ale i k chabé paraparéze až 

paraplégii horních končetin. 

• Hrudní mícha – stav postižení je odvislý od výšky poranění hrudní míchy. 

Postihne li centrální motorické dráhy pro dolní končetiny, nastává spastická 

paraparéza až paraplegie dolních končetin. 

• Bederní a křížová mícha – při  zasažení vzniká paraparéza až paraplegie 

dolních končetin, projevuje se poruchou citlivosti  dolních končetin12  

 

Získaná postižení po nemoci 

     Jedná se o stavy postižení získané na základě různých, většinou infekčních nemocí. 

 

Dětská infekční obrna  

     Jde o virové onemocnění, infikací střevní stěny se virus dostane přes krevní vstup do 

CNS a způsobuje ochabnutí až ochrnutí svalů, nejčastěji dolních končetin. 

                                                 
11 Šourek (1989) 
12 Vítková (1998)  
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Revmatická onemocnění  

     Revmatická onemocnění postihuji pohybový aparát. Běžně postihuje klouby, kosti, 

páteř, ale i svaly, vazy, šlachové úpony. Můžou však zasáhnout i některé jiné orgány. 

 

Akutní revmatismus – je streptokoková infekce, postižení velkých kloubů (kolenní, 

hlezenní, ramenní), nejčastěji v dětském věku (5-15 let). 

 

Vleklý kloubní revmatismus - omezení hybnosti kloubů, případně až kloubní ztuhlost, 

deformity v kolenou, které ztěžují chůzi i stání, snížena uchopovací schopnost ruky. 

 

Dna – jde o nadměrnou tvorbu a poruchu zpracováni kyseliny močové, její drobné 

krystalky poškozují kloub a způsobují tím akutní bolest. 

 

Perthesova nemoc 

     Hlavice stehenní kosti je postižena zánětlivým procesem, kost ztrácí odolnost, při 

neodhalení a nezahájení včasné léčby může dojít až k její trvalé deformaci. 

 

Progresivní svalová dystrofie 

     Jde o genetické nervosvalové onemocnění, zahrnuje více než 20 typů různých 

genetických vad, projevuje se ochabováním a úbytkem svalových vláken v celém těle, 

které nakonec úplně zanikají. 

 

Amputace 

     „Amputace je chirurgické odnětí části končetiny od těla. Nejčastější příčina vedoucí 

k následné amputaci jsou úrazy. K amputaci končetiny může dojít v okamžiku úrazu 

nebo těsně po něm, např. při poranění elektrickým proudem, autonehodách, stavebních 

pracích,  apod.“.13 Příčinou amputace  může být i cévní onemocnění, např. nemoc 

Burger – Winiwarterova, při které vzniká akutní zánět žil a tepen. U této nemoci 

dochází často k postupující trombóze, která následně vede k samotné amputaci 

končetiny. Dalším důvodem k amputaci je výskyt zhoubných nádorů na končetinách. 

                                                 
13 Kapounek (1989) 
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Amputace může být i následkem infekce za současného vyvolání sepse, kterou nejde 

zvládnout  známými konzervativními prostředky.14 

 

2.4 Sport pro tělesně postižené osoby 

 

2.4.1 Stručně k historii 

 

 

     Stejně tak, jak se vyvíjel sport, začal se paralelně rozvíjet i sport handicapovaných 

lidí. Tito lidé cítili potřebu sportovat a ukázat všem, že i přes své postižení dokážou 

podávat přinejmenším stejně tak dobré výkony ve sportu, jako lidé bez postižení. Sport 

lidí s postižením existuje již více než 100 let, ale již v osmnáctém a devatenáctém století 

byly prováděny výzkumy, které dokazovaly, že jsou sportovní aktivity velmi důležité 

pro re-edukaci a rehabilitaci osob s postižením. Po druhé světové válce se sport 

handicapovaných stal neméně důležitým, stejně jako ortopedická chirurgie, rehabilitační 

lékařství a sportovní medicíny. 

 

     Už v roce 1888 byly v Berlíně zakládány sportovní kluby pro neslyšící sportovce, 

které v té době působily pouze regionálně. Až v roce 1922 byla jako první mezinárodní 

organizace založena CISS (Comité International Sports des Sourds),15 jejímž hlavním 

cílem bylo sdružovat a organizovat vlastní hry pro handicapované. 

 

     Pro lidi s fyzickým i jiným postižením se sport začal rozvíjet převážně po druhé 

světové válce a zahrnoval zejména pomoc se zdravotními a psychickými potřebami 

velkého počtu zraněných vojáků i civilistů. Zkoumaly se nové metody ve vztahu 

k minimalizaci následků jejich imobility, hlavním zájmem se stalo znovuoživení 

myšlenky zaměřit se na sport jako prostředek léčení a rehabilitace. 

                                                 
14 Chirurgická propedeutika (1993) 
15 Mezinárodní výbor sluchově postižených sportovců   
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     V roce 1944 Dr. Ludwig Guttmann reagoval na žádost britské vlády a otevřel 

Centrum rehabilitace pro osoby se zraněním páteře v nemocnice ve Stoke Mandeville.  

Byl jím zde aplikován zcela nový přístup v léčbě pacientů. Použil sport jako hlavní 

nástroj v komplexní rehabilitaci osob s postižením. Rehabilitační sport se začal vyvíjet 

velmi rychle směrem k rekreačním sportu a dalším krokem ke komerčnímu sportu bylo 

jen otázkou několik let. 

     Dne 28. července 1948 Dr. Guttmann uspořádal hry vlastní. Byly zahájeny přesně 

v den obřadu zahájení olympijských her v Londýně roku 1948 a šlo o první 

organizovanou soutěž sportovců na invalidním vozíku vůbec. Hry pojmenoval Stoke 

Mandevillské hry. O čtyři roky později, tedy v roce 1952, se k pořádání her připojila 

holandská skupina postižených a tímto byl položen základní kámen hnutí dnes známém 

jako paralympijské hry. 

     Vzhledem k tomu, že se hry staly velmi oblíbené a účastnilo se jich mnoho zemí, se 

Sir Ludwig Guttmann rozhodl vytvořit systém soutěží, které by se co nejvíce podobaly 

novodobým  olympijským hrám. Jeho myšlenka se poprvé naplnila v roce 1960, kdy se 

první paralympijské hry konaly po ukončení olympijských her v Římě v Itálii. 

Paralympijské hry byly zorganizovány podle scénáře klasické olympiády. Her se tehdy 

účastnilo 400 atletů z 23 zemí. Frekvence opakování byla nastavena shodně 

s olympiádou, tj. jednou za čtyři roky (pořádá se paralelně). Hry se uskutečňují vždy 

s odstupem několika dní po ukončení Olympiády. Počet skupin různých postižení byly 

v soutěži sloučeny v roce 1976 a v témže roce se uskutečnila první zimní paralympiáda. 

„První ročníky paralympiád byly určeny výhradně pro sportovce s těžkým postižením 

páteře - tedy paraplegiky. V průběhu let se připojovaly další skupiny tělesně 

postižených. Spastici - postižení mozkovou obrnou, zrakově postižení, postižení svalovou 

dystrofií, manismus a řada dalších postižení. Účast různých skupin postižení sebou 

přinesla změny ve zdravotní klasifikaci, zvýšení počtu sportovních disciplin a počtu 

sportovců.“16 

                                                 
16
 Paralympijské hry – historie. In Oficiální stránky Českého paralympijského výboru - Paralympijské 

hry[online]. [cit.18.2.2010].  Dostupný z: 
<http://www.paralympic.cz/cs/paralympicgameshistory/Default.aspx>. 
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2.4.2 Paralympijské hry 

 

 

     V současnosti se paralympiády účastní sportovci, kteří jsou do sportovních kategorií 

rozděleni podle druhu a rozsahu postižení. Jde o závodníky se zdravotním postižením 

pohybového aparátu (páteř), zrakově postižené sportovce, spasticky a mentálně 

postižené sportovce, amputáři a postižení mozkovou obrnou a ostatní (tzv. Les Autres) . 

Po paralympijských hrách v Turíně však Mezinárodní paralympijský výbor rozhodl 

s myšlenkou umožnit sportovat co největšímu počtu sportovců o zjednodušení kategorií 

a  to na sportovce sedící, stojící a zrakově postižené. 

 

 

2.4.2.1 Paralympijské sporty 

 

 

2.4.2.1.1 Zimní disciplíny 

 

 

Alpské lyžování 

 

     Atleti v Alpském lyžování musí kombinovat rychlost s flexibilitou, protože rychlost 

závodníků při sjezdu ze svahu je přibližně 100 km/h. Jednotlivé disciplíny alpského 

lyžování jsou: Sjezd, Super-G, Super kombinace, Obří slalom a Slalom. Paralympijská 

soutěž je přizpůsobena mužům i a ženám s různou formou postižení. Mohou používat 

zařízení přizpůsobené jejich potřebě, např. sitski, monoski nebo různé ortopedické 

pomůcky. Nevidomí lyžaři používají vedoucího lyžaře - vodiče, který je vybaven 

vysílačem zvukového signálu a značí tak tím závodníkovi cestu. Sportovci soutěží ve 

třech kategoriích, kdy jsou zohledněny jejich funkční schopnosti a systém přepočtu 

výsledků podle koeficientu umožňuje sportovcům soutěžit proti sobě. 
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Biatlon 

 

     Poprvé byl jako paralympijský sport zaveden v roce 1988 v rakouském Insbrucku. 

Biatlon na paralympiádě je kombinace běhu na lyžích a střelby z pušky, velmi podobné 

jako olympijská disciplína. Je rozdělen na závody dlouhé a krátké. Při krátkých trasách 

absolvují závodníci trasu 3x2,5km, přičemž během závodu dvakrát staví na střelnici. 

Zde jsou umístěny terče obsahující pět kruhů se středem o průměru 15mm 

ve vzdálenosti 10 metrů od závodníka. Pokud závodník terč mine, znamená to pro něj 

penalizaci ve formě uběhnutí 150m navíc. U dálkových závodů je penalizace ve formě  

přičítání jedné minuty k výslednému času za každý nezasažený terč. Nevidomí 

využívají jako pomoc při zaměřování a střelbě elektronickou a akustickou signalizaci. 

 

Běh na lyžích 

 

     Lyžování na běžkách bylo jako paralympijská disciplína poprvé uvedena na prvních 

zimních paralympijských hrách v roce 1976 ve švédském Örnsköldsviku. Zde se 

lyžovalo pouze klasickou formou, volný styl byl zaveden až v roce 1992 v Altbertville 

ve Francii. Ženy a muži soutěží v jednotlivých kategoriích na trasách krátkých, 

středních a dlouhých od 2,5 až do 20 kilometrů. Při závodech je použit Severský 

procentuální přepočtový systém, který ohodnocuje jednotlivé závodníky bodovým 

handicapem. Ten jej přiřadí do kategorie sportovců s podobným bodovým 

ohodnocením.  

 

Hokej vozíčkářů – Sledge hockey 

 

     Na počátku šedesátých let minulého století vynalezli postižení sportovci 

ve Švédském rehabilitačním centru saně pro hraní hokeje. Konstrukce saní je ocelová, 

se dvěma noži a saně jsou navrženy tak, že se pod ně bez problémů vejde puk. Hráči 

na saních sedí a pohybují se pomocí dvou holí, které zároveň slouží ke hře. Hole jsou 

podobné hokejce, jsou však hře přizpůsobeny zkrácením délky a opatřeny malými hroty 

pro usnadnění pohybu na ledě. 
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Curling vozíčkářů 

 

     Curling na invalidním vozíku je poměrně nový sport. Premiérově byl uveden 

na zimních paralympijských hrách v Turíně roku 2006. První  Mistrovství světa 

v curlingu se konalo ve Švýcarsku v roce 2002. Závod v curlingu sestává z jediného 

turnaje. Čtyřčlenné týmy jsou složeny z mužských i ženských sportovců a vždy dva 

týmy hrají proti sobě. Snaží se metáním umístit kameny, které kloužou po ledě, na střed 

vyznačený barevnými kruhy. Kameny váží 19.1 kilogramu a musí se přiblížit co 

nejblíže středu, přičemž je dovoleno vyrážet od cíle kameny soupeře, nebo srážkou 

přiblížit svůj kámen na střed.. Hra se skládá z osmi směn (podobných směnám 

v baseballu). Během směny každý hráč z čtyřčlenného týmu vrhne dva kameny. Metání 

kamene probíhá ze stojícího invalidního vozíku, který může přidržovat jiný spoluhráč. 

Hráči mohou používat i metací zařízení tzv. extender, což je tyč sloužící k snadnějšímu 

úchytu kamene za rukověť. Vítězí tým, který nasbírá nejvíce bodů za úspěšné umístění 

kamene na středový kruh. 

 

2.4.2.1.2 Letní disciplíny 

 

Lukostřelba 
 

     Osoby s postižením začaly s lukostřelbou už před více než šedesáti lety. Na začátku 

však, stejně jako jiné sporty, sloužil tento sport jako činnost pro rehabilitaci a volný čas. 

První soutěž pro osoby s postižením byla uspořádána v Mandevillském rehabilitačním 

centru v roce 1948. Od té doby se tento sport rychle rozvíjel. Nová technologie výroby 

luků, změny v pravidlech a rostoucí zájem lidí přiblížil tento sport dalším sportovcům. 

V roce 2009 bylo na mezinárodních závodech v lukostřelbě schopno konkurovat 

37 států, ale jejich počet se i nadále rozrůstá. Lukostřelba byla jedním z původních 

paralympijských sportů zahajujících letní paralympijské hry v Římě v roce 1960. Jedná 

se o sport vyžadující přesnost, sílu a koncentraci lukostřelce. Tento sport je zpřístupněn 

atletům s fyzickým postižením (včetně postižení páteře, mozkové obrny, 

amputovaných) a je rozdělen do tří tříd. Zahrnuje závod jednotlivců, týmový závod, 
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závod stojících a soutěžících na invalidních vozících. Závodníci střílejí na označené 

terče z předem stanovené vzdálenosti. Každý z terčů je označen bodovým ohodnocením 

od jedné do deseti, přičemž zásahem středu je ohodnoceno deseti body. 

 

Cyklistika 

 

     Tento sport začali rozvíjet nevidomí cyklisté, kteří začali jezdit v doprovodu 

vodícího na tandemových jízdních kolech. Cyklistika byla zavedena jako paralympijský  

sport v Soulu v roce 1988 a v současné době se jí účastní více než 40 zemí. 

Dnes, vedle atletů zrakově postižených, provozují tento sport handicapovaní 

s postižením mozku, amputáři  nebo závodníci s jiným fyzickým postižením. Třídy jsou 

stanoveny v závislosti na jejich stupni funkčního postižení a kvalifikací požadovaných 

pro cyklistiku handicapovaných. V dané klasifikaci používají atleti jízdních kola, 

tříkolky, tandemová kola nebo kolo na ruční pohon, tzv. handcykl . Program soutěže 

zahrnuje závody jednotlivců a týmů ve sprintu, časový závod na 1000m, silniční 

a dráhovou cyklistiku. 

 

Paradrezura 

 

     Ačkoliv je tento sport po mnoho let využíván k rehabilitaci a rekreaci, byl zahrnut do 

programu paralympijských her poprvé v Atlantě v roce 1996. Jde o sport dostupný 

širokému okruhu osob s tělesním postižením. Mohou se ho účastnit i osoby s různým 

stadiem postižení zraku. Závodníci jsou rozděleni podle jejich funkčních profilů 

postižení. Jezdci soutěží ve dvou disciplínách drezury; Test povinných cviků 

a freestylový test na hudbu. Je možnost zúčastnit se závodu týmů, kde soutěží tři až 

čtyři jezdci v jízdě za tým. Je hodnocena jejich dovednost vést koně i styl jízdy koně 

vedené pomocí řady příkazů pro chůzi, krok a lehký cval. Jezdci mohou používat 

povolené asistenční zařízení, jako jsou například připojovací pásky, gumové výztuhy 

nebo jiné pomůcky. 
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Atletika 

 

     Rychlost, síla a vytrvalost je to, co fascinuje tisíce lidí na atletice. Atletické sporty na 

paralympijských hrách přitahuje největší počet atletů i diváků. Nabízí širokou škálu 

soutěží a největší počet disciplín. Atletika byla součástí paralympijských her od roku 

1960 a je přístupná mužům i ženám ve všech skupinách postižení. Pokrok v technologii 

a obětavost sportovců pro tento sport ukázal dříve nepředstavitelnou realitu. Někteří 

soutěží na invalidních vozících, jiní s protézami a sportovci nevidomí soutěží pod 

vedením vodiče. Závodníci soutěží dle jejich funkční klasifikace v různých disciplínách. 

Hodnocení podle kterého se klasifikace provádí se neustále mění s cílem nastavit 

podmínky tak, aby bylo umožněno sportovat co největšímu počtu postižených. 

 

Atletika zahrnuje: 

Běžecké závody: Sprint (100 m, 200 m, 400 m), střední vzdálenost (800 m, 1500 m), 

dlouhé tratě (5 000 m, 10 000 m) a štafetové závody (4x100m, 4x400m) 

Dálkové tratě: maratón  

Skok: skok vysoký, skok daleký a trojskok  

Závody: disk, vrh koulí, oštěp  

Kombinované závody: pětiboj (disciplíny voleny jednotlivými závodníky v závislosti na 

druhu postižení). 

 

Silový zdvih 

 

     Jde o druh sportu, který se zaměřuje na zjišťování síly horní část těla. Cvik probíhá 

následovně. Závodník sundá činku ze stojanu na hrudník, podrží ji na něm bez hnutí 

a následně celou činku zvedne na délku paže s propnutými lokty. Silový zdvih je jediná 

disciplína o deseti různých kategoriích, které jsou rozděleny podle tělesné hmotnosti 

závodníka. Sportovci mají tři pokusy a výhercem je sportovec, který zvedne činku 

s nejvyšším počtem kilogramů. Sport byl poprvé představen jako součást druhých 

paralympijských her v Tokiu v roce 1964 jako soutěž "Ve vzpírání". Účastnili se ho 

pouze muži se zraněním páteře a měl pouze mírně odlišná pravidla, než se používají 

dnes. Později byla disciplína změněna ze „Vzpírání“ na „Powerlifting“ a nyní je 
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přístupná pro všechny atlety s mozkovým postižením, zraněním páteře, amputáře 

(pouze dolních končetin) a ostatní, kteří splňují kritéria minimálního postižení pro 

zařazení do soutěže. Ženy si v tomto sportu poprvé zasoutěžily na paralympijských 

hrách v Sydney v roce 2000. 

 

Střelba 

 

     Střelba je test přesnosti a koordinace smyslů, ve kterém závodník používá pistoli 

nebo pušku ke střelbě na stacionární cíl. Výběrové řízení na paralympijských hrách je 

otevřené všem atletům s fyzickým postižením. Existují dvě kategorie soutěže, pro 

střelce na invalidních vozících a stojící střelce. Atleti soutěží ve střelbě z pušky 

a pistole ze vzdálenosti 10, 25 a 50 m, v kategorii muži, ženy a smíšená družstva. 

Střelce rozděluje funkční klasifikační systém, který umožňuje atletům s různým 

stupněm postižení konkurovat buď kategorii jednotlivců, nebo v týmech. Střelba byla 

poprvé součástí paralympijských her pořádaných v Torontu v roce 1976 a  dnes 

ji provozuje mnoho sportovců ve zhruba 60 zemích světa. 

 

Boccia 

 

     „Boccia trochu připomíná „petangue“ – daný míček se má hodit co nejblíže k bílému 

míči zvanému „jack“. Právě ona jednoduchost umožňuje ženám i mužům každého věku 

i s nejtěžším tělesným postižením, zvláště s diagnózou dětské mozkové obrny, 

plnohodnotně provozovat vrcholový sport. Navíc i bocciu provázejí různé společenské 

akce, kde se sportovci učí vyjadřovat své prožitky a navazují nové kontakty. Rozvíjejí tak 

nejen hrubou a jemnou motoriku a logické myšlení, ale rozšiřují si i svůj obzor. Pokud 

bych měl zvolit heslo k oslovení veřejnosti, znělo by: I handicapovaní sportovci vám 

chtějí dělat radost.“17 V roce 2009 Bocciu aktivně hráli závodníci ve více než padesáti 

zemích. Jde o sport přístupný hráčům s mozkovou obrnou nebo souvisejícími 

neurologickými postiženími, díky kterým jsou upoutání na invalidní vozík. Vyvíjela se 

po mnoho let jako rekreační aktivita a konkurenceschopný sport, který byl zaveden na 

                                                 
17Boccia, Zájmy a volný čas. In Dobromysl [online]. [cit.18.2.2010]. Dostupné z: 
<http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=736/>. 
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paralympijských hrách v New Yorku roku 1984. Boccia nemá v olympijském programu 

svůj protějšek,  jedná se o čistě paralympijský sport pro handicapované. Závodí smíšené 

dvojice mužů a žen i jednotlivci nebo týmy o třech hráčích v celkem sedmi 

medailových kategoriích. Hra týmů je rozdělena do čtyř jednotlivých kol, u jednotlivců 

a dvojic se rozděluje na kol šest a probíhá na pevném povrchu. 

 

Plavání 

 

     Jde o jeden z hlavních sportů zahajujících první paralympijské hry v Římě v roce 

1960. Stejně jako v olympijských hrách závodníci měří své dovednosti ve volném stylu, 

znaku, motýlku , prsech a štafetě. V roce 2009 provozovali tento sport sportovci z více 

než 80 zemí světa. Jde o muže i ženy s tělesným postižením nebo poškozením zraku. 

Sportovci jsou řazeny do kategorií na základě jejich funkční schopnosti absolvovat 

jeden nebo více  plaveckých stylů. 

Při plavání jsou mírně poupravená pravidla při startu závodníků, jako je například start 

závodníka z platformy umístěné ve vodě, nebo se pro některé závody používá signálů 

pro plavce s vadou zraku. Nejsou však povoleny žádné protézy ani asistenční zařízení 

během samotného plavání. 

 

Fotbal - 7 side 

 

     Fotbal je jedním z nejvíce vzrušujících sportů na světě a jeho modifikovaná verze 

přizpůsobená tělesně postiženým hráčům na verzi „7 side“ není výjimkou. Je kombinací 

rychlosti a flexibility, kdy hráči během hry mnohdy předvádějí úžasné technické 

kombinace s míčem. Tento sport byl oficiálně součástí programu paralympijských her 

v New Yorku v roce 1984. Sport organizačně spadá pod Mezinárodní sportovní federaci 

spastiků (CPISRA) a řídí se pravidly  Mezinárodní federace fotbalových asociací 

(FIFA), pouze s některými změnami v pravidlech. Hru hraje sedm hráčů za tým, plocha 

hřiště je menší, neexistuje žádné offside pravidlo (postavení mimo hru)  a vhazování 

může být provedeno pouze jednou rukou. Tento sport je určen pro atlety s mozkovým 

postižením a musí být zachováno zastoupení hráčů z různým stupněm zdravotního 
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postižení. Hrací doba je stanovena na dvakrát 30 minut s oddechovou přestávkou 

v poločase. 

 

Fotbal - 5 side 

 

     Každý, kdo se pokusil hrát fotbal vám řekne, že to není tak jednoduché, jak to 

vypadá. Přidá li se k této hře skutečnost, že hráč nevidí míč, své spoluhráče nebo 

branku, vznikne extrémně vzrušující hra. Fotbal 5 side je přístupný pouze pro hráče  

s vadou  zraku, může se však obsadit brankářem bez tohoto postižení. Hraje pět hráčů za 

tým a hra trvá 50 minut. Pravidla jsou stejná jako v normálním fotbale, ale opět 

s určitými modifikacemi. Balón při pohybu vydává zvuk, podle kterého se fotbalisté 

orientují. Brankář může během hry navádět hráče na soupeře, nebo na míč. Sportovci 

používají klapky na oči k zajištění stejných podmínek,  hrací pole je menší a neexistuje 

žádné offside pravidlo (postavení mimo hru). Čas hry je  2 x 25 minut. 

     Tento sport je podřízen Stanovám Mezinárodní sportovní federace nevidomých 

(IBSA) dle upravených pravidel Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA). 

V roce 2009 jej hráli atleti ve více než 30 zemích světa. První národní 5 Side kopaná se 

uskutečnila ve Španělsku v roce 1986. Od té doby se tento sport  rychle rozšířil po 

celém světě a jako paralympijský sport byl poprvé představen  na hrách v Aténách 

v roce 2004. 

 

Goalball 

 

     Goalball je výhradně sport pro atletů s postižením zraku. Vynalezen byl v roce 1946 

v rámci rehabilitačních aktivit pro nevidomé veterány z druhé světové války a byl 

zaveden v roce 1976 na paralympijských hrách v Torontu. Soutěž v goalballu se od 

všech ostatních paralympijských sportů odlišuje především svojí jedinečnou  

atmosférou během konání her. 

     Cílem je dostat míč do branky protihráče, zatímco se protihráči snaží zablokovat míč 

jejich vlastním tělem. Hráči se při hře orientují podle zvuku rolniček umístěných uvnitř, 

což jim označuje směr, kde se míč nalézá. Proto je potřeba, aby během hry bylo 

absolutní ticho, které je potřebné k soustředění a okamžité reakci. Goalball hrají muži 
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i ženy s různým postižením zraku, všichni hráči nosí při hře „zatemňovací masky“, 

které všem poskytují stejný handicap. Hra se skládá ze dvou poločasů po deseti 

minutách. Řídícím orgánem pro sport Goalball je Mezinárodní sportovní  federace 

nevidomých (IBSA). 

 

Judo 

 

     Judo je sportem, který vyžaduje fyzickou sílu i strategické myšlení, testuje stabilitu 

závodníků, správnost způsobu provedení, rovnováhu a citlivost. Prvořadě bylo Judo 

předmětem bojových umění jako nástroj sebeobrany a duchem představovalo především 

sebevědomí, sebeovládání a nezávislost. Až postupem času se vyvinulo ve sport 

a začalo se v něm soutěžit i na mezinárodní úrovni. Judo bylo součástí programu 

paralympijských her v Soulu roku 1988. Na  Aténských  paralympijských hrách v roce 

2004 byly hmotnostní kategorie v judu nabídnuty poprvé také ženám. Závodníci 

prostřednictvím různých technik hodů, povalů, podmetů a znehybňujících chvatů musí 

přemoci, znehybnit nebo vyvést z rovnováhy jejich soupeře. Sport je určen mužům 

i ženám s vadami zraku a to v několika váhových kategoriích. Zápas trvá pět minut 

a výhercem je závodník, který na základě bodování rozhodčích získá největší počet 

bodů. Tento sport spadá pod Mezinárodní sportovní federaci pro nevidomé (IBSA). 

Mezinárodní federace juda (IJF) upravuje pravidla používaná na akcích nejvyšší úrovně 

pro zdravé sportovce a od těchto pravidel jsou odvozena pravidla pro judo 

handicapovaných, pouze s malými úpravami. 

 

Šerm 

 

     Šerm (na invalidním vozíku) byl vyvinut Ludwigem Guttmannem v rehabilitačním 

centru pro handicapované ve Stoke Mandeville. Byl zaveden na paralympijských hrách 

roku 1960 v Římě. Z pohledu diváka jde o velmi zajímavou podívanou, protože 

soutěžící jsou při šermu na invalidním vozíku, který je připevněn k podlaze. Nicméně 

vozíky umožňují závodníkům svobodu pohybu pouze v horní polovině těla. Tímto  je 

efektivita a rychlost provedení stejná jako strhující podívaná na šerm soutěžích bez 

postižení. Sport přístupný mužům i ženám s amputací, poraněním páteře nebo 
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mozkovým postižením. Soutěží se v disciplínách fleret18, kord (muži a ženy) a šavle 

(muži). Správním orgánem je Mezinárodní sportovní federace vozíčkářů a amputářů 

(IWAS)19. 

 

Veslování 

 

     Veslování je nejmladším sportem paralympijských her. Bylo zavedeno do programu 

paralympiády v roce 2005, ale jeho premiéra jako paralympijské soutěže se konala na 

paralympijských hrách v Pekingu roku 2008. Adaptivní veslování je veslování nebo skif 

pro sportovce s postižením, kteří splňují kritéria stanovená v nařízeních klasifikace 

adaptivního veslování. Přitom "adaptivní" v tomto smyslu znamená, že se 

"přizpůsobuje" zařízení používané uživatelem k praktickému výkonu sportu. V tomto 

případě se jedná o loď nebo veslici. Mezinárodní veslařská federace (FISA)20 je 

jediným orgánem upravujícím pravidla pro veslování. Adaptivní veslování je přístupno 

mužům i ženám a je rozděleno do čtyř tříd lodí, které jsou zahrnuty i do programu 

Mistrovství světa: LTA4 +, TA2x, ASW1x a ASM1x. V závodech LTA4 + a TA2x jsou 

smíšené posádky člunů, ASW1x a ASM1x jsou jednoveslice. Závody se konají nad 

1 000 m pro všechny čtyři třídy. Písmena před číslovkou uvedené ve stanovené třídě 

označují různé kategorie postižení, které musí být splněno pro zařazení do jedné ze čtyř 

tříd lodí. 

 

Jachting 

 

     Jachting je relativně mladý sport. Na paralympijských hrách v Atlantě v roce 1996 

byla předvedena demonstrativní ukázka tohoto sportu, což vyústilo v jeho zavedení jako 

paralympijského sportu na paralympiádě v Sydney roku 2000. Tento sport je přístupný 

atletům s mozkovým postižením, vadami zraku, zraněním páteře, amputářům a dalším. 

Systém klasifikace jachtingu je založen na čtyřech faktorech - stabilitě, funkčnosti 

rukou, mobilitě a předvídavosti. Atleti soutěží ve třech disciplínách, kdy není rozlišeno 

                                                 
18 Fleret je lehká bodná zbraň (lehčí než kord) určená pro sportovní použití, která  
byla vyvinuta v průběhu 17. století. 
19 International Wheelchair and Amputee Sports 
20 International roving federation 
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pohlaví: Závody jednotlivců a plachetnic pro tříčlenné posádky jsou přístupny pro 

většinu skupin postiženích, zatímco závody dvoučlenných plachetnic je speciálně 

určena pro atlety s vážným postižením. Používají se běžné typy závodních plachetnic, 

které jsou však přizpůsobené handicapu závodníků různými modifikacemi ovládacích 

prvků. Tento sport řídí Mezinárodní asociace pro jachting postižených (IFDS)21, která 

úzce spolupracuje s Mezinárodní jachtařskou federací (ISF)22. Tento sport se velmi 

rychle rozrostl. V roce 2009 bylo více než 70 zemí, které soutěžili v jachtingu 

na národních, ale i světových závodech.  

 

Stolní tenis 

 

     Stolní tenis je na seznamu paralympijských her od roku 1960 a hrají ho závodníci ve 

více než 100 různých zemí. Mohou se ho účastnit sportovci všech skupin postižení 

( výjimkou jsou pouze atleti s postižením zraku), soutěžící jsou rozděleni na závodníky 

stolního tenisu stojících a sedících. Muži i ženy soutěží jednotlivě, ve čtyřhře 

i hře týmové. Zápas zahrnuje pět setů při 11 bodech za set a vítězem je hráč nebo 

dvojice, který vyhraje tři z pěti setů. Správní orgán stolního tenisu je Mezinárodní 

federace stolního tenisu (ITTF)23 prostřednictvím výboru ITTF para stolního tenisu. 

Pravidla Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF) se vztahují i na paralympijský 

stolní tenis, soutěží se pouze s mírnými úpravami týkající se pravidel závodníků na 

invalidním vozíku. 

 

Volejbal 

 

     Volejbal byl zařazen do programu paralympijských her v Torontu roku 1976, 

pravidelně se v něm závodí od paralympijských her v Arnhemu od roku 1980. Řídí ho 

Světové organizace volejbalu tělesně postižených (WOVD). V roce 2009 hrály volejbal 

na mezinárodní úrovni závodníci více než 50 zemí světa. Jedná se o sport s vysokou 

úrovní týmové spolupráce, zručnosti, strategie a napětí. Cílem každého týmu je odehrát 

čistě míč přes síť na území soupeře tak, aby jej soupeř nezachytil a míč se dotknul 
                                                 
21 International Disabled Sailing Organisation  
22 International Sailing Federation 
23 International table tennis federation 
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země. Týmy jsou složené z mužů i žen, přičemž je na hřišti šest hráčů za jeden tým. 

Závodníci sedící se po celou hrací dobu musí dotýkat pánví země a je jim povoleno 

blokování. Hry se účastní muži i ženy, jejichž fyzické postižení splňuje kritéria 

minimálního stupně zdravotního postižení. Vzhledem k tomu, že volejbal sedících 

vyžaduje menší hřiště (10 m x 6 m) a síť je umístěna níže, hra je výrazně rychlejší než 

volejbal stojících. Hraje se až na pět setů a vítězem se stane ten tým, který uhraje tři 

z nich. K odehrání setu je potřeba dosáhnout 25 bodů s odstupem nejméně dvou bodů 

od skóre soupeře. Existuje také volejbal stojících, který vzniknul dlouho předtím, než 

byla založena Mezinárodní volejbalová federace (FIVB). Tento sport hráli a hrají 

převážně amputáři. 

 

Basketbal 

 

     Basketbal vozíčkářů byl původně vymyšlen veterány z druhé světové války v USA 

na přelomu let 1945/1946. Od té doby se tento sport rozšířil celosvětově a byl zařazen 

do programu paralympijských her v Římě v roce 1960. Jde o jeden z nejpopulárnějších 

sportů paralympijských her. Je navržen pro atlety s tělesným postižením, které jim brání 

v běhu, skákání nebo otáčení se. Basketbal hrají dvě družstva o pěti hráčích, které jsou 

složeny z mužských i ženských závodníků. V závislosti na jejich funkční schopnosti je 

každý hráč ohodnocen handicapem od 0,5 (velmi handicapovaný) do 4,5 bodu 

handicapu. Pět hráčů z 12 z každého týmu je na hřišti, přičemž součet jejich handicapu 

během celé hrací doby nesmí překročit 14 bodů. Cílem každého týmu je skórovat do 

koše protihráčů a zabránit dalšímu týmu v získání kontroly nad míčem nebo dokonce 

bodovat. Míry hřiště i výška koše je shodná s hodnotami u normální hry basketbal. 

Organizačním subjektem pro basketbal vozíčkářů je Mezinárodní basketbalová federace 

vozíčkářů (IWBF).24  V roce 2009 tento sport hráli závodníci v cca 80 zemích světa. 

 

Ragby vozíčkářů 

 

     Sport ragby na invalidním vozíku byl vyvinut v Kanadě během sedmdesátých letech 

atlety s kvadruplegií. Demonstrativně byl předveden v Atlantě na paralympijských 

                                                 
24 International Wheelchair Basketball federation 
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hrách v roce 1996 a oficiálně se součástí paralympijských her stal  na paralympiádě 

v roce 2000 v australském Sydney. Jako mezinárodní sport jej praktikují v 25 zemích 

světa a vyvíjí se nejméně v dalších třech zemích. Ragby je smíšený týmový sport pro 

muže i ženy s quadruplegií (tetraplegií). Je to sport velmi fyzicky náročný. Jeho cílem je 

přejet alespoň dvěma koly vozíku za brankovou čáru s míčem plně pod kontrolou. 

Vzhledem k funkčním schopnostem je sportovec ohodnocen handicapem jednou ze 

sedmi sportovních tříd, a to od  0.5 (velmi handicapovaný) do 3.5 (postižení mírnější). 

Dva týmy o čtyřech hráčích hrají ve čtyřech čtvrtinách, přičemž jedna čtvrtina hrací 

doby trvá osm minut. Během hrací doby nesmí být na hřišti víc než čtyři hráči a součet 

bodového handicapu těchto hráčů z jednoho týmu nesmí překročit hodnotu povolených 

osmi bodů. Organizačně spadá pod Mezinárodní federaci ragby vozíčkářů (IWRF).25 

 

Tenis vozíčkářů 

 

     Tenis na invalidním vozíčku se objevil poprvé v programu paralympijských her 

v Barceloně v roce 1992. Vývojově pochází z období sedmdesátých letech v USA. Od 

té doby se nadále rozvíjel a dostal se do podvědomí hráčů i mezinárodních fanoušků. 

Hra kopíruje běžná pravidla tenisu a sportovci musí být velmi tělesně zdatní. Jediný 

rozdíl mezi tenisem na vozíčku a normálním tenisem je ten, že míček může na hrací 

plochu dopadnout dvakrát, přičemž první dopad musí být do vymezené plochy hřiště. 

Sportovci musí mít trvalou podstatnou nebo celkovou ztrátou funkce u jedné nebo obou 

nohou. Zdravotní kvalifikační předpoklad pro čtyřhru je být trvale postižen na třech 

nebo čtyřech končetinách. Hrají se zápasy dvou hráčů – dvojhry a čtyř hráčů – čtyřhry. 

Vítězem zápasu se stane hráč nebo dvojice, která dříve vyhraje dva sety. je Správním 

orgánem je Mezinárodní tenisová federace (ITF)26. V roce 2009 se hrál tenis vozíčkářů 

ve více než 90 státech světa. Má také své mezinárodní závody, jako např. NEC 

Wheelchair Tennis Tour, který vznikl v roce 1992. Původních 11 mezinárodních turnajů 

získalo takovou popularitu, že se jich aktuálně pořádá více než 160 a probíhají po celém 

světě. 

 

                                                 
25 International Wheelchair Rugby Federation 
26 International tennis federation 
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2.4.3 Úspěchy českých paralympijských sportovců 

 

 

     Vzhledem k tomu, že se čeští paralympionici her účastní velmi dlouho, strávili 

bysme velmi dlouhou dobu výčtem všech medailových úspěchů našich 

handicapovaných sportovců. Omezíme se tedy pouze na opravdu stručné přiblížení  

alespoň těch nejlepších výsledků z doposud nejúspěšnější letní paralympiády v roce 

2000 v Sydney a posledních pořádaných paralympijských her v Pekingu v roce 2008. 

     Česká republika se dostala v mezinárodním hodnocení po součtu všech medailových 

pozic na letních paralympijských hrách (LPH) v Sydney na 11. místo. Výprava přivezla 

z her 15 zlatých, 15 stříbrných a 13 bronzových medailí. Je to do dnešního dne vůbec 

nejlepší výsledek, jakého kdy naši závodníci dosáhli. Mezi nejlepší paralympijské 

závodníky v plavání na těchto hrách patřil vozíčkář, kvadruplik Martin Kovář, který 

získal zlatou medaili v kategorii S3 na 50m v plaveckém stylu znak. Dalším, velmi 

úspěšným sportovcem i současným členem Českého paralympijského týmu je spastik 

Roman Musil. Dříve se věnoval cyklistice a atletice, v současnosti se věnuje jen atletice. 

Sám o ní říká, že si „zvolil atletiku, královnu sportu“. V Sydney získal v atletice celkem 

dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou. Zlato ve vrhu koulí a hodu oštěpem, stříbrnou 

medaili vybojoval za 2. místo v hodu diskem. Zlato získal také v cyklistice na krátké 

časovce na 1,9 km v divizi 2 - tricykly. Úspěšným atletem na LPH  v Sydney byl také 

současný člen Českého paralympijského týmu Martin Němec. Tento paraplegik 

vybojoval v atletice pro naše barvy zlato v hodu diskem a stříbro za vrh koulí. 

Nejlepším cyklistou se ziskem dvou zlatých a jednou stříbrnou medailí se stal také 

současný člen paralympijského týmu Jiří Ježek. Profesionálně se však tomuto sportu 

věnuje od roku 2004. Má amputovanou pravou nohu pod kolenem, ale to ho nijak 

neomezuje v podání špičkového výkonu. O sobě říká: „Nesportuji jen kvůli výsledkům 

a medailím, ale svými výkony mohu dávat pozitivní příklad všem, co mají handicap, nebo se 

například zotavují z nemoci.“27 Za ženy výborně reprezentovala Martina Kniezková, která 

v atletice vybojovala v kategorii F51/52 zlato v hodu diskem a stříbro v hodu oštěpem. 

Ženy také kralovaly v disciplíně plavání, kdy kvadruplegička Ivana Kumpoštová  

                                                 
27 Online dostupné na adrese: http://www.sport.cz/ostatni/cyklistika/137532-cyklista-jezek-by-k-peti-
zlatym-z-paralympiad-rad-pridal-dalsi-v-londyne.html 
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získala zlato na 50m prsa v kategorii SB14 a bronzová byla na 100m volným způsobem 

(S14). Plavkyně Jana Hoffmanová získala zlatou a dvě bronzové medaile. Jolana 

Davídková a Ivan Karabec získali v kategorii T10 (postižení horních končetin) 

ve dvouhře stolního tenisu krásné první místo. 

     Na letní paralympiádě v Pekingu v roce 2008 se Česká republika mohla pochlubit 

dalším skvělým výsledkem, kdy se umístila na celkovém 16. místě se ziskem šesti 

zlatých, třech stříbrných a osmnácti bronzových medailí. O úspěch se postarala 

především plavkyně Běla Hlaváčková (paraplegička), která získala dvě zlata, jedno 

stříbro a  bronz. Obhájila tak zlato z Atén a na trati 50m stylem znak vytvořila nový 

paralympijský rekord časem 41,03s. Vzhledem ke svým skvělým výkonům se stala  

nejlepší handicapovaný sportovec roku 2008 a druhým nejúspěšnější v roce 2009. 

Cyklistice vévodil náš Jiří Ježek, který přivezl také zlato ze stíhacího závodu na 4 km, 

druhou zlatou získal z časovky , stříbrnou z 1 km s pevným startem a bronz z týmového 

sprintu (Bouška, Kvasničková). Jiří Ježek byl jak za reprezentaci na mistrovství světa 

v silniční cyklistice, tak na světovém šampionátu v dráhové cyklistice handicapovaných 

zvolen pro rok 2009 nejúspěšnější handicapovaný sportovec. Zlato získal také 

lukostřelec David Drahonínský (kvadruplegik) v závodě jednotlivců v kategorii ARW1. 

Kompletní sestavu šesti zlatých uzavírá koulařka Eva Kacanu, která výkonem 6,73m 

vytvořila nový světový rekord ve vrhu koulí. 

 

2.4.4 Nabídka dalších sportů pro tělesně postižené 

 

 

     Tělesně postižení mají kromě paralympijských disciplín možnost účastnit se celé 

řady jiných sportovních aktivit. Jde o sporty provozované především zdravými 

sportovci, pro potřeby handicapovaných však došlo k mírné úpravě pravidel, nebo je 

postiženým povoleno používat kompenzační pomůcky stejně jako u paralympijských 

disciplín. Záleží ovšem zejména na jejich vlastním rozhodnutí, který konkrétní sport 

začnou provozovat. Jsou však v tomto ohledu ve svém výběru limitováni konkrétním 

postižením a také dostupností a nabídkou pořádaných sportovních aktivit. Výběrem 

si nastíníme některé další sportovní aktivity. 
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Závěsný kuželník 

 

     Jde o sport pro TP, kdy se závodník pokouší shodit co nejvíce z devíti kuželek koulí 

zavěšenou na laně na konstrukci nad kuželkami (jde o tzv. „šibenici“). U nás se hraje od 

roku 1995 Liga Martiny Beyerové pořádaná Spastic handicap, která má svá pravidla. Je 

rozdělena do tří lig a šesti zdravotních kategorií. Můžou jej hrát jak jednotlivci, tak 

družstva. 

 

Šachy 

 

     Jde o aktivitu, kde je fyzická námaha jen minimální. Proto je tento sport mimořádně 

vhodný pro širokou veřejnost tělesně postižených. Maximální soustředění a psychické 

vypětí hráčů s sebou přináší hráčovo odpoutání se od jeho nedokonalé tělesné schránky 

a dává mu alespoň na chvíli zapomenout na strasti života. 

 

Střelba 

 

     Různých typy  tělesného postižení při tomto sportu vždy ovlivní celkový výsledek. 

Proto je potřeba maximální soustředění a koordinace pohybů těla. Tělesně postižení 

střelci si můžou zastřílet jako členové Českého svazu tělesně postižených jen tak, nebo 

se můžou ve spolupráci s Českým střeleckým svazem účastnit většiny soutěží 

vypisovanými střeleckými kluby. Střílí  se ze vzduchové pistole a pušky ráže 4,5mm, 

malorážkové pistole a pušky ráže 5,6mm. Během závodů je dovoleno používat 

specifických pomůcek (řemen, stolek, opěrka), které simulují např. polohu (klek nebo 

leh) při střelbě třípolohového standardu. 

 

Florbal na elektrických vozících 

 

     Je jedním z aktivních druhů sportu rozvíjející sportovního ducha a pocit 

sounáležitosti i pro sportovce s nejtěžším pohybovým handicapem. Hrací plocha je 

stejné velikosti jako je basketbalové hřiště, v týmu je pět hráčů a střílí se míček 

do branky. Poločas je 2x20 minut v turnaji, regionálně se hraje 2x10minut. 
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Florbal 

 

     Hráči hrají tento sport na hřišti o rozměrech 40x20m, plocha je lemována zvýšeným 

mantinelem se zaoblenými rohy, který omezuje zranění hráčů. Běžný hrací čas je 

stanoven na 3x20 minut s desetiminutovými přestávkami. Družstva o maximálně 

dvaceti hráčích na soupisce mají v poli jednoho brankáře a pět hráčů, kteří se během hry 

střídají kdykoliv je to potřeba. 

 

Břišní tanec 

 

      Jde o sportovní aktivitu zaměřenou převážně na mentálně postižené osoby, které 

inklinují k nechuti sportovat. Pokouší se u těchto osob rozvíjet kreativitu, intuici 

a navozuje intenzivnější emoční prožívání i vyjadřování za současné obnovy svalové 

rovnováhy při minimálním zatížení kloubních spojení. Pozitivní je působení 

i na psychiku jedince, pomáhá odbourávat deprese, fobie a úzkosti. 

 

Paravoltiž 

 

     Je jednou z disciplín sportovního ježdění, při které pod vedením fyzioterapeuta 

a dohledem lékaře cvičenec vykonává cviky akrobatických prvků na neosedlaném koni, 

kterého vede lonžér na lonži28 ve voltižním kruhu. Jde o sport shodný s voltiží, je však 

přizpůsoben tělesně postiženým osobám. Příznivé účinky jsou připisovány především 

působení koně jako rehabilitačního prvku, ale i samotnému fyzickému provádění cviků, 

díky nimž dochází k výraznému rozvoji pohybových dovedností.  

 

Rafting a kanoistika 

 

     V rámci aktivního trávení volného času můžou mentálně, zrakově i tělesně postižení 

provozovat i tyto vodní sporty . V mnoha případech se pořádají smíšené sjezdy řek, kdy 

jsou přítomny i zástupci zdravých lidí. V rámci sportovně-rehabilitačně-rekreační 

                                                 
28 Jde o systém popruhů různé délky sloužící k vedení koně na dálku. 
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činnosti probíhá integrační proces postižených, kdy se aktivně zapojují do dění 

samotného sjezdu vodního toku. Mnohdy bývá plánováno až na týdenní soustředění za 

současného táboření v přírodě, což je i pro handicapované příjemným zpestřením. Širší 

veřejnost se může u těchto sportů seznámit s potřebami a životem handicapovaných. 

 

Turistika 

 

     Sport pro všechna postižení bez rozdílu věku. Záměrem je odbourání bariér 

vzájemného porozumění především mezi zdravými a postiženými, ale i mezi 

postiženými samými. Délka trasy volena především s přihlédnutím ke konkrétnímu 

postižení, je možné provozovat i náročnější vysokohorskou turistiku. 

 

Blokarting 

 

     Sport, který k nám dorazil z Nového Zélandu. Jde o konstrukci vozidla podobný 

motokáře, které je opatřeno  plachtou. Je to vlastně pozemní forma jachtaření.  Ideální 

pro rekreační i sportovní účely bez ohledu na věk, pohlaví nebo vzrůst. Je vhodný i pro 

paraplegiky a dá se použít nejen na kolech, ale v zimě i na bruslích na jakékoliv zamrzlé 

vodní ploše. 

 

Kiting 

 

     Jde o sport podobný pouštění draka, ale Kite nebo Poverkite je poněkud větších 

rozměrů. Vzhledem k jeho velikosti dokáže při silnějším větru zvednout, nebo táhnout 

člověka až několik metrů daleko. Sport je přístupný velmi široké veřejnosti i z řad 

postižených lidí. Mohou jej například provozovat i vozíčkáři, kteří se můžou, po 

naučení ovládání, nechat táhnout na vozíku. 
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2.4.5 Organizace zabývající se v Praze provozováním 

sportovních aktivit pro handicapované 

 

     Součástí práce je i následující výčet organizací, které v Praze zprostředkovávají, 

nebo samy nabízejí aktivní trávení volného času pro naše handicapované občany. 

Převážná většina z těchto organizací jsou občanská sdružení, která se prostřednictvím 

různých sponzorských darů a příspěvků občanů snaží nabídnout handicapovaným 

stejnou možnost účastnit se oblíbených sportů, tak jako zdraví lidé. Pravdou však 

zůstává, že ne všechny jsou pro postižené vždy dostupné, ať už se jedná 

o bezbariérovou přístupnost, nebo „poplatek“ za účast na sportovní aktivitě. Některé 

organizace se prezentují na vlastních webových stránkách, informace jsou veřejně 

přístupné i na jiných, spřátelených serverech, jiné jsou zase dostupné pouze pro užší 

okruh lidí. Získávat informace bylo proto velmi nesnadné. Většinu z uvedených 

organizací jsem navštívil osobně, méně jsem kontaktoval telefonicky, nebo e-mailem 

získaným u jiné organizace. V propozicích jsou uvedeny nejdůležitější údaje, jako je 

adresa, telefon a kontaktní osoba, dostupnost na internetu s uvedením e-mailu a nakonec 

nabídka nabízených sportovních aktivit. 

 

2.4.5.1 Seznam organizací 

 

 

TJ Spastic Sport Praha o.s. 

Adresa: Katusická 682/14, 19700 Praha 9 – Kbely 

Telefon: 257193809, 724084131 

Kontaktní osoba: Bc. Jana Žampachová - ředitelka  

Web: http://www.stspraha.adam.cz 

E-mail: jana.zampachova@msmt.cz, ja-ni@volny.cz 

Provozované sporty: atletika, boccia, lukostřelba, cyklistika, plavání, vodní turistika, 

šachy, závěsný kuželník, lyžování, stolní tenis 
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EWSC Lita Sport Praha 

Adresa: Kodymova 2526, 15800 Praha 5 

Telefon: 508135272, 724211650 

Kontaktní osoba: Bc. Iva Zemková - předsedkyně 

Web: http://www.ewsport.org 

E-mail: info@ewsport.org  

Provozovaný sport: florbal na elektrických vozících  

 

Kontakt bB o.s. 

Adresa: Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 16900, Praha 6 

Telefon: 234678379, fax: 233354361, mobil: 724219068 

Kontaktní osoba: Jaroslav Kolář – vedoucí střediska 

E-mail: praha@kontaktbb.cz, kolar@kontaktbb.cz 

Web: http://www.kontaktbb.cz  

Provozovaný sport: plavání 

 

Restart o.s. 

Adresa: Příbramská 1214, 26301 Dobříš 

Telefon: 602279559, 602214936 

Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Kolková, Jaroslav Bečka 

E-mail: restart.cz@volny.cz  

Web: http://www.skvpraha.org/potapeni.html  

Provozovaný sport: sportovní potápění v bazénu Slavie Praha (říjen - červen) 

 

HC Sparta Praha – sledge hokej 

Adresa: Za Elektrárnou 419, 170 00 Praha 7  

Telefon: 732 859 287  

Kontaktní osoba: Zdeněk Krupička - předseda 

Email: zkrupicka@gmail.cz   

Web: http://www.sparta-sledge.cz    

Provozovaný sport: sledge hokej 
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Svaz paraplegiků - Centrum Paraple  

Adresa: Ovčárská 471, 108 00 Praha 108 – Malešice  

Telefon: 274 771 478, 274 777 973 fax: 274001313 

Kontaktní osoba: Lenka Honzátková 

Email: paraple@paraple.cz, honzatkova@paraple.cz  

Web: http://www.paraple.cz   

Nabídka sportů: plavání, potápění, stolní tenis, tenis, floorball, quadrugby, střelba, 

atletika, cyklistika - handbike, orientační běh, lukostřelba, basketbal, volejbal, curling, 

rafting, kanoe, boccia  

 

Pražská organizace vozíčkářů o.s. 

Adresa: Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1  

Telefon: 224 827 210, mobil: 736 485 859 fax: 224819244 

Email: pov@pov.cz   

Web: http://www.pov.cz   

Provozovaný sport: volnočasové aktivity - celodenní výlety, vycházky, sportovní hry  

 

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů 

Univerzity Karlovy  

Adresa: V loděnici UK Regata, Podolské nábřeží 4, Praha 4  

Telefon: 777 299 988 

Kontaktní osoba: PaedDr. Jan Hruša, Csc. 

Email: hrusa@ftvs.cuni.cz   

Web: http://www.cuni.cz/UK-1657.html   

Provozované sporty: cyklistika, kanoistika, jachting, stolní tenis, lyžování, posilování, 

gumový motorový člun,  plavání, pobyt v přírodě 

 

Sportovní klub vozíčkářů Praha  

Adresa: Budova Centrum Paraple, Ovčárská 471, 108 00 Praha 108 – Malešice  
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Kontaktní osoba, mail: Tomáš Lisý, monoski@skvpraha.org, Pavel Fiala, 

pingpong@skvpraha.org, floorball@skvpraha.org, monoski@skvpraha.org, 

potapeni@skvpraha.org, ozv@skvpraha.org  

Web: http://www.skvpraha.org    

Nabízené sportovní aktivity: Stolní tenis, florbal, lyžování, potápění (spolupráce 

s občanským sdružením Restart), orientační závod  a využití čtyřkolek.  

 

Klub Adrenalinových sportů  

Dolní 12, 140 00 Praha 4 – Nusle  

Tel.: 261 225 431, 602958094  

Email: paraskola@volny.cz   

Web: http://www.tandemove-seskoky-impact.cz   

Provozovaný sport: tandemové seskoky a seskoky padákem, možnosti základních a 

pokračovacích kurzů  

 

Prague Robots o.s. 

Adresa: Peterkova 1949, 148 00 Praha 4 

Telefon: 605 246 655  

Kontaktní osoba: Jaroslav Franc  

Email: praguerobots@gmail.com, rugbymania@seznam.cz    

Web: http://www.praguerobots.cz    

Provozovaný sport: ragby vozíčkářů 

 

Motoklub Vozíčkářů ČR o.s. 

Adresa: Neumannova 1470/10, 156 00 Praha 5 – Zbraslav  

Telefon: 773 658 020  

Kontaktní osoba: Jan Kašpar 

Email: mkvcr@seznam.cz, jan.kaspar@seznam.cz   

Web: http://www.mkvcr.cz   

Provozovaný sport: jízda na motorových čtyřkolkách  

 

 



  

 42 

Atletika vozíčkářů o.s. 

Adresa: Vondroušova 1193/45, 163 00 Praha 6 - Řepy  

Mobil: 777 000 066, 777 000 088  

Kontaktní osoba: Martin Němec - předseda 

Email: info@atletikavozickaru.cz, atletikavozickaru@seznam.cz   

Web: http://www.atletikavozickaru.cz   

Provozovaný sport: atletika (jízdy, vrhy a hody, pětiboj).  

 

Český Ragbyový Svaz Vozíčkářů  

Adresa: Kpt. Stránského 995, 192 00 Praha 9  

Telefon: 602 952 100  

Kontaktní osoba: David Lukeš - prezident 

Email: wheelchairrugby@seznam.cz   

Web: http://www.crsv.cz   

Nabídka sportu: ragby vozíčkářů  

 

Tělovýchovná jednota Orion Praha (jezdecký oddíl) o.s. 

Adresa: Pod Terebkou 3, 14000, Praha 4  

Telefon: 261217405 

Kontaktní osoba: Mudr. Elvíra Zamrazilová 

Provozované sporty: jezdectví, voltiž,  paravoltiž 

 

Zajíček na koni o.s. 

Adresa: Doležalova 1045/20, 19800, Praha 9-Černý Most - sídlo 

Kontaktní centrum pro klienty: Sokolovská 195, Praha 9 

Telefon: 731009645 

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Šulcová - předsedkyně 

E-mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz  

Web: http://www.zajiceknakoni.cz  

Provozovaný sport: terapeutické jízdy na koni – pro děti handicapem zdarma 
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Klub Kvítek o.s. 

Adresa: Křižovnická 6, 11000, Praha 1 

Telefon: 604209987, 222321950 

Kontaktní osoba: Jana Zenklová 

E-mail: klub.kvitek@atlas.cz  

Web: http://www.kvitek.org  

Nabídka sportu: hipoterapie a jezdectví pro handicapované ve stáji Ondřejov, okr. Praha 

Východ 

 

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců  

Adresa: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha  

Tel.: 296 118 426  

Kontaktní osoby: Mgr. Viktor Zapletal, Mgr. David Šnajdr 

Email: zapletal.vik@volny.cz, snajdrcpv@volny.cz, caths@caths.cz   

Web: http://www.caths.cz 

Nabídka sportů: atletika, curling, cyklistika, golf, handbike, jachting, jezdectví, lední 

hokej, lukostřelba, běh na lyžích, sjezd na lyžích, plavání,stolní tenis, střelba šerm, 

triatlon vozíčkářů, vzpírání, sportovní trénink a výživa 

 

USK Meta Praha  

Adresa: Vajdova 11, 102 00 Praha 10  

Telefon: 274 813 741  

Kontaktní osoba: Sergej Pokorný 

Email: pokorny@meyra.cz 

Nabízený sport: basketbal 

 

Rafting club handicap 

Adresa: Na Rokytce 1114/10, 18000, Praha 8 

Telefon: 603456560 

Web: http://www.braillnet.cz/rch/   

Sport: rafting, pobyt v přírodě 
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TJ Slovan Svoboda Praha 

Telefon: 604536448 

Kontaktní osoba: Tomáš Losman 

Email: tomas@losman.cz  

Sport: plavání pro tělesně postižené 

 

SC Jedličkova ústavu Praha 

Adresa: V pevnosti 4, 12841, Praha 2 

Telefon:  241 083 104,  241 083 104, mobil: 724 084 119, 724 084 119  

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Vrbová, Mgr. Pavel Martínek – předseda (neslyšící, kontakt 

pouze přes SMS) 

Email: scjupraha@centrum.cz, scjupraha@jus.cz 

Web: www.scjupraha.eu  

Nabídka sportů: atletika, boccia, curling, cyklistika, lukostřelba, stolní tenis, střelba ze 

vzduchové pušky, šachy, závěsný kuželník, florbal, fotbal, horolezectví, lyže, monoski, 

plavání, sportovní hry pro nejmenší (do 10 let).  

 

Adrenalin bez Bariér (bB) 

Adresa: Hornomlýnská 1255/6A, 14800, Praha 4 – Kunratice 

Telefon: 603417701 

Kontaktní osoba: Jakub Koucký – předseda 

Email: jakub@adrenalinbb.cz  

Web: http://www.adrenalinbb.cz 

Nabízené sporty: čtyřkolky, jachting, kayaking, tandemové seskoky, vodní lyžování, 

kiting, blokarting, lyžování - monoski  
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3 Praktická část 

 

     V praktické části jsem se při výzkumu zaměřil na pár oblastí život handicapovaných, 

které by mohly mít zásadním způsobem vliv v jejich aktivní účasti na sportovních 

aktivitách. Hlavním cílem bylo zjistit, které konkrétní faktory je převážně ovlivňují 

a také jejich poměrné zastoupení. Zjišťování jsem provedl na základě krátkodobého 

výzkumu ve školách specializovaných na výuku handicapovaných dětí a v organizacích 

zabývajících se zprostředkováním a pořádáním sportovních aktivit pro tyto děti v Praze.  

 

Vybrané školy: Speciální ZŠ Holečkova, ZŠ Jedličkova ústavu, Praktická škola 

Jedličkova ústavu, Střední odborná škola Jedličkova ústavu. 

 

Vybrané organizace: Centrum paraple, Sportovní klub vozíčkářů Praha, Sportovní klub 

Jedličkova ústavu, Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců.  

 

Dotazník 

 

     Jako hlavní výzkumnou metodu jsem si zvolil dotazník, protože mi umožnil zejména 

rychlé získání informací od cíleně vybrané skupiny osob a to v relativně krátkém čase 

(říjen-listopad 2009). Sestavil jsem jej z jednoduchých a srozumitelných uzavřených 

i škálových otázek, přizpůsobených cíli a hypotézám uvedených v mé práci. Otázky 

byly pokládány dětem ve věku od 10 do 17 let za přítomnosti jejich rodičů, osobního 

asistenta, pedagogického pracovníka nebo vedoucího organizace. 

 

Celkem jsem rozdal 150 dotazníků. Z tohoto počtu jsem 27 rozeslal e-mailem, osobně 

jsem s dětmi vyplnil 23 dotazníků. Celkem jsem shromáždil 41 vyplněných dotazníků. 

 

Hypotézy 

 

     Ověření hypotéz s cílem potvrdit nebo vyvrátit tyto domněnky proběhne na základě 

výzkumu dotazníkového šetření provedeného na vybrané skupině respondentů z řad 

handicapovaných dětí v Praze. 
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Hypotéza č.1  

 

Domnívám se, že v pražském kraji vzhledem k široké nabídce sportů pro handicapované 

sportuje mnoho postižených lidí. 

 

Hypotéza č.2 

 

Předpokládám, že největší překážkou sportování tělesně postižených je jejich 

ekonomická situace. 

 

Profil zkoumaného souboru 

 

     První tři otázky v dotazníku byly zaměřeny na bližší specifikaci profilu zkoumaného 

souboru. Zjišťoval jsem věk, pohlaví, typ postižení a také to, zda bylo postižení 

vrozené, nebo získané. 

 

     Výzkumu se podle údajů uvedených v dotazníku zúčastnilo 41 dětí ve věku od 10 do 

17 let. Dívek bylo 12, chlapců 29. Všichni z oslovených respondentů splnili základní 

kritérium pro zařazení do dané kategorie „Děti a mladiství“ od 6 do 17let. 

 

Tabulka č.1 Věk respondentů zkoumaného souboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věk 
Pohlaví Počet 

Minimum Maximum Průměr 

Dívky 12 13 17 14,6 

Chlapci 29 10 16 13,4 

Celkem 41   10-17 
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Typy postižení 

 

Všichni dotazovaní také odpověděli na otázku ohledně jejich typu postižení, což 

ukazuje následující tabulka č. 2. 

 

Tabulka č.2 

Dívky 
(r=12) 

Chlapci 
(r=29) 

Celkem 
(r=41) Uváděné postižení 

  Počet % Počet % Počet % 
DMO 4 33,3 8 27,6 12 29,3 
Poškození míchy 3 25 5 17,2 8 19,5 
Svalová dystrofie 2 16,7 4 13,8 6 14,6 
Rozštěp páteře 2 16,7 4 13,8 6 14,6 
Amputace 0 0 3 10,3 3 7,3 
Poškození zraku 1 8,3 2 6,9 3 7,3 
Nevyvinuté horní končetiny 0 0 1 3,4 1 2,4 
Noha kosá 0 0 1 3,4 1 2,4 
Nevyvinuté dolní končetiny 0 0 1 3,4 1 2,4 

 

     Celkové procentuální grafické znázornění typů postižení je znázorněno 

na následujícím grafu č.1. Je z něj patrné, že nejčastějším postižením respondentů je 

dětská mozková obrna, následují pak poškození míchy, svalová dystrofie, rozštěp páteře 

a další postižení. 

 

Typy postižení celkem v %
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Graf č.1  
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Provozování sportu 

 

Jak ukazují výsledky výzkumu v tabulce č. 3, z vybraného vzorku provozovalo sport 

celkem 51,2% respondentů. V zhledem ke známým běžným hodnotám, což je 

v průměru okolo 3%, jde o velmi nadprůměrný výsledek. Je to podle mě zapříčiněno 

tím, že byl výzkum realizován v subjektech, které se sportem pro handicapované 

zabývají. 

 

Tabulka č. 3  Sportující a nesportující  

Dívky 

(r=12) 

Chlapci  

(r=29) 

Celkem 

(r=41) 

Sportují Sportují Sportující 

ANO % NE % ANO % NE % ANO % NE % 

7 58,3 5 41,7 14 48,3 15 51,7 21 51,2 20 48,8 

 

V grafu č.2 je znázorněn počet sportujících a nesportujících dívek i chlapců. 
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Graf č.2 
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Provozované druhy sportů 

 

     Konkrétní druhy sportů a jejich poměrné zastoupení, které uváděli sportující 

respondenti, můžeme vidět v následující tabulce č. 4. Není zde započítáváno sportování 

dětí v průběhu výuky ve škole. Procentuální vyjádření podílů jednotlivých sportů je 

vidět na grafu č.3.  

 

Tabulka č.4  

Dívky  
(r=7) 

Chlapci 
(r=14) 

Celkem 
(r=21) Uváděné provozované 

sporty 
Počet % Počet % Počet % 

Florbal 0 0 5 35,7 5 23,8 
Plavání 3 42,9 2 14,3 5 23,8 
Jezdectví 2 28,6 1 7,1 3 14,3 
Fotbal 0 0 2 14,3 2 9,5 
Boccia 0 0 1 7,1 1 4,8 
Lukostřelba 1 14,3 0 0 1 4,8 
Tenis  0 0 1 7,1 1 4,8 
Atletika 1 14,3 0 0 1 4,8 
Vodní turistika 0 0 1 7,1 1 4,8 

Stolní tenis 0 0 1 7,1 1 4,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.3 
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Důvody vedoucí děti ke sportu 

 

     Sledovaným faktorem byly i důvody, které přiměly děti sportovat. Jak vyplývá 

z výzkumu, sportující děti uváděly jako nejčastější důvod  setkávání se s přáteli a radost 

ze sportu. Konkrétní informace jsou uvedeny v tabulce č.5 a grafu č.4.  

 

Tabulka č.5 

Dívky     

(r=7) 

Chlapci 

(r=14) 

Celkem 

(r=21) 
Důvody, které vedly 

k provozování sportu 
Počet % Počet % Počet % 

Setkání s přáteli 2 28,6 4 28,6 6 28,6 

Radost ze sportu 2 28,6 3 21,4 5 23,8 

Vyrovnat se ostatním 1 14,3 2 14,3 3 14,3 

Vyrovnání se s 

handicapem 
1 14,3 2 14,3 3 14,3 

Odreagování se 1 14,3 1 7,1 2 9,5 

Zlepšit si kondici 0 0 1 7,1 1 4,8 

Jiný důvod 0 0 1 7,1 1 4,8 
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Graf č.4 
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     Grafické znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých důvodů uváděných 

sportujícími handicapovanými dětmi ukazuje graf č.5. 
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Graf č.5 

 

Dostatečnost nabídky sportovního vyžití 

 

     Jedna z otázek v dotazníku, která byla respondentům položena zněla: „Je nabídka 

dostupného sportovního vyžití pro tělesně postižené podle Vás dostatečná?“.  Cílem této 

otázky bylo odhalení názoru handicapovaných dětí na tento problém. Z průzkumu 

vyplynulo, že si v průměru 56% dětí myslí, že současná nabídka zaměřená na sport 

přizpůsobený jejich potřebám je nedostatečná.  Konkrétní informace jsou uvedeny 

v tabulce č.6 a grafu č.6. 

 

Tabulka č.6 

Dívky  

(r=12) 

Chlapci 

 (r=29) 

Celkem 

 (r=41) 

Ano % Ne % Nevím % Ano % Ne % Nevím % Ano % Ne % Nevím % 

4 33,3 7 58,3 1 8,3 10 34,5 16 55,2 3 10,3 14 34,1 23 56,1 4 9,8 
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Posouzení dostupné nabídky sportovního vyžití 

v % celkem
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Graf č.6 

 

Příčiny neprovozování sportu 

 

     Další z položených otázek  dětem zněla: „konkretizujte vlastní hlavní důvod 

neprovozování sportovních aktivit“. Na tuto otázku odpovídali pouze nesportující 

respondenti. Nabízené varianty  a porovnání výsledků je uvedeno v tabulce č.7. 

 

Tabulka č. 7 

Dívky  

(n=5) 

Chlapci 

(n=15) 

Celkem 

(n=20) Příčiny neprovozování sportu 

Počet % Počet % Počet % 

Finanční 1 20 4 26,7 5 25 

Nedostatek volného času 0 0 2 13,3 2 10 

Nedostatečná nabídka sportů 2 40 5 33,3 7 35 

Nedostupnost (bariéry) 1 20 2 13,3 3 15 

Nezájem o sport 0 0 1 6,7 1 5 

Strach z nezvládnutí sportu 1 20 0 0 1 5 

Jiné 0 0 1 6,7 1 5 
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     Jak ve výše uvedeném grafu můžeme vidět, respondenti udávali nejčastější důvod 

nesportování nedostatečnou nabídku sportovních aktivit, na druhém místě finanční 

důvod, na třetím nedostupnost (bariéry) a následovaly nedostatek volného času a další. 

Procentuálně nám výsledky graficky znázorňuje graf č.7. 
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Graf č. 7 

 

Pozornost v médiích 

 

     Respondenti byly požádáni, aby se vyjádřili k jejich názoru na otázku, co si myslí 

o věnování pozornosti sportu handicapovaných v médiích. Výsledky hodnocení 

popisuje tabulka č.8. 

 

Tabulka č.8  Názor na pozornost věnovanou sportu TP v médiích 

Dívky (r=12) Chlapci (r=29) Celkem (r=41) 

ANO % NE % ANO % NE % ANO % NE % 

4 33,3 8 66,7 9 31 20 69 13 31,7 28 68,3 
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      Jak můžeme vidět v následujícím grafu č.8 zpracovaném podle výsledků v tabulce 

č. 8, celkem 68% dotazovaných si myslí, že pozornost médií věnovaná sportování 

handicapovaných je nedostatečná.  

 

Názor na pozornost věnovanou v médiích v % 
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Graf č.8 

 

Dostupnost informací 

 

     Zajímalo mě také, jaký názor mají handicapovaní na dostupnost informací 

vztahujících se k sportu a sportovním aktivitám pro handicapované. Nebyly sledovány 

informace dostupné v jednotlivých médiích, šlo pouze o obecnou formulaci otázky bez 

zaměření na konkrétní objekt. Více v tabulce č.9 a grafu č.9. 

 

Tabulka č.9 

Dívky 
(r=12) 

Chlapci 
(r=29) 

Celkem 
(r=41) 

Názor na dostupnost 
informací o možnostech 

sportování Počet % Počet % Počet % 
Vynikající 0 0 2 6,9 2 4,9 

Chvalitebná 2 16,7 6 20,7 8 19,5 
Dobrá 3 25 9 31 12 29,3 

Dostatečná 4 33,3 8 27,6 12 29,3 
Nedostatečná 3 25 4 13,8 7 17,1 
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Graf č. 9 
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4 Diskuse 

 

 

Ověření pravdivosti hypotéz 

 

K hypotéze č.1  

 

     Přihlédneme-li k výsledkům získaným od respondentů, nebylo jednoduché stanovit 

platnost této hypotézy. Přibližné celkové porovnání bylo zhruba v poměru 1:1. 

 

     Jak však ukázaly souhrnné výsledky zkoumaného souboru, 51,2% handicapovaných 

provozuje nějaký sport. Nesportujících tedy bylo 48,8%. Zaměříme-li se na výslednost 

ve srovnání procentuálním, můžeme říci, že sportuje (ikdyž jen těsná) nadpoloviční 

většina handicapovaných dětí.   

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se pravdivost hypotézy potvrdila. 

 

Poznámka: Chtěl bych zdůraznit, že výzkum jsem prováděl v organizacích a školách, 

kde se specializují na sport, nebo jeho zprostředkování handicapovaným. Z tohoto 

důvodu byl podíl sportujících handicapovaných dětí opravdu velmi nadprůměrný 

a běžně se pohybuje okolo 3% z celkového počtu handicapovaných osob. 

 

K hypotéze č.2 

 

     U nesportujících handicapovaných dětí jsem se zaměřil na zjištění hlavního důvodu, 

který jim brání sportovat. Dětem byla nabídnuta možnost uvést i jiný důvod. K tomu se 

odhodlal pouze jeden respondent. V odpovědi „jiné“ uvedl, že by rád sportoval, ale 

nesmí. Na dotaz, aby odpověď blíže konkretizoval vypověděl: „Nedovolí mi to rodiče!  

Bojí se, že si způsobím další zranění.“ Jednalo se o chlapce, který si způsobil poranění 

páteře s následným ochrnutím dolních končetin při pádu z koně.  
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     Posoudíme-li tak výsledky uváděné v grafu č. 7, většina z oslovených respondentů, 

a to celých 35%, uvedlo, že nesportují především z důvodu nedostatečné sportovní 

nabídky. Až druhým v pořadí byl uváděn finanční důvod, který jako příčinu svého 

nesportování označilo celkem 5 dětí z dvaceti nesportujících, což bylo celých 25%.  

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se pravdivost hypotézy nepotvrdila. 
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5 Závěr 

 

     V bakalářské práci jsem se zaměřil především na charakteristiku handicapu 

z hlediska typu zdravotního postižení. Uvedl jsem i úspěchy některých předních 

českých paralympioniků, kteří naši zemi výborně reprezentovali na Paralympijských 

hrách v Sydney a Pekingu. To může zároveň sloužit jako motivační prvek a některé 

z handicapovaných povzbudit ve sportování, nebo přivést ke sportu vůbec. Popsal jsem 

zde také nabídku sportů, které mohou v Praze tělesně postižení provozovat. Obsahuje 

také seznam organizací pražského regionu, které nabízejí zprostředkování, nebo přímo 

provozování sportu. Zaměřují se přitom na jeden konkrétní druh sportu, nebo přímo 

celou řadu sportovních aktivit pod vedením zkušených instruktorů, někdy 

i za přítomnosti rehabilitačního lékaře, nebo osobního asistenta.  

     Orientoval jsem se především na sledování problému, zda postižení sportují, co je 

k tomu vedlo a jaké jsou hlavní příčiny neprovozování  sportu. Jak ukazují výsledky 

pořízené při výzkumu na vybraném vzorku respondentů v pražských školách 

a organizacích, handicapovaní sportovci nabídky sportovat využívají a to ve velké míře. 

Konkrétně jde o 51,2% z celkového počtu 41 respondentů. Zároveň si však 56,1% 

z nich myslí, že nabídka sportů je v současné době nedostatečná. Zajímavý byl také 

názor na pozornost věnovanou sportování handicapovaných v médiích. Převážná 

většina respondentů je přesvědčena, že média nevěnují dostatečnou pozornost jejich 

sportování. V tom je také možné spatřovat nízkou informovanost handicapované 

veřejnosti. Obecně je totiž uváděno okolo 3% sportujících z celkového počtu občanů 

s handicapem. Tato práce se sice svými naměřenými výsledky od obecného průměru 

liší, ale i přesto si myslím, že navýšením množství vysílacího času ve sdělovacích 

prostředcích by věci jen prospělo. Tělesně postižení by tímto způsobem mohli získat 

cenné informace o sportování, sportech i organizacích, které se tímto sportem zabývají.  

     Za pozitivní zjištění považuji především to, že i přes své tělesné postižení sportuje 

mnoho handicapovaných dětí a mládeže. Připisuji to především radosti ze setkání 

kamarádů, které sport dal dohromady, dále pak atmosféře, kterou sportování navozuje. 

Nemůžu opomenout ani odhodlání postižených přizpůsobit se svému handicapu 

a dokázat sobě i ostatním, že něco svedou, že zkrátka nejsou tak nemohoucí.  
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Přílohy: 

 

Fotogalerie některých sportů, řazeno abecedně: 

 

Alpské lyžování 

 

 

Atletika 

 

 

Basketbal vozíčkářů 
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Bowls 

 

 

Curling vozíčkářů 

 

 

Cyklistika 

 

 

Florbal 
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Fotbal 5 side 

 

 

Fotbal  7 side 

 

 

Goalball 

 

 

Jachtaření 
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Jezdectví 

 

 

Judo 

 

 

Lukostřelba 

 

 

Plavání 
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Ragby 

 

 

Sledge hokej 

 

 

Stolní tenis 

 

 

Střelba 
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Šerm 

 

Tanec  

 

 

Tenis vozíčkářů 

 

 

Veslování 
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Volejbal 

 

Zdvih 
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Dotazník: 

Dotazník: 

 Dobrý den, jsem studentem 3. ročníku oboru Vychovatelství na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době zpracovávám bakalářskou práci 

na téma Sport handicapovaných. Na základě  výzkumu si Vás dovoluji požádat 

 o vyplnění následujícího anonymního dotazníku. Výsledky získané touto metodou 

výzkumu pomohou odhalit hlavní negativní faktory ovlivňující aktivní sportování 

tělesně postižených lidí a mohou posloužit k následnému odstranění, nebo alespoň 

zmírnění dopadu těchto negativních faktorů. 

Předem Vám děkuji za ochotu i čas strávený nad tímto dotazníkem i za pravdivost 

zodpovězených otázek.         

 

Vaše odpovědi zakroužkujte, v případě nerozhodné odpovědi označte možnost 

Vám nejbližší. 

 

1. Váš věk: ……………………….    

 

2. Pohlaví: 

 a) žena    b) muž 

 

3. Typ Vašeho postižení      …………....................................          vrozené/získané∗ 

 

4. Sportujete alespoň 1x týdně, a pokud ano, tak jaký sport provozujete? 

Nepočítejte sport v době výuky tělesné výchovy, pokud jste školou povinní! 

 a)    ANO        sport(y) vyjmenujte:............................................................ 

 b)    NE 

                                                 
∗ Nehodící se škrtněte 
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5. Jaký důvod(y) Vás vedly k provozování sportu? 

1) nesportuji  2) a) Setkávání s přáteli 

      b) Radost ze sportu, zábava 

c) Zlepšit si kondici, získat sílu 

d) Odreagovat se 

e) Prosadit se, vyrovnat se ostatním 

f) Vyrovnat se s handicapem 

g) jiný důvod, uveďte jaký: 

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

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

 

6. Je nabídka dostupného sportovního vyžití pro tělesně postižené podle Vás 

dostatečná? 

1) ANO   3) nevím, nedokážu posoudit 

2) NE    

 

7. Jaký je u Vás hlavní důvod neprovozování sportovních aktivit?  

 a) finanční    e) nezájem o sport 

 b) nedostatek volného času  f) strach, že to nezvládnou 

 c) nedostatečnost nabídky sportů g) jiné………………………………… 

d) nedostupnost (bariéry) 

 

8. Myslíte si, že je sportu tělesně postižených věnována dostatečná pozornost  

v médiích? 

 a)  ANO     b)  NE 

 

9. Jaká je podle Vás dostupnost informací o možnostech sportování postižených?

 a) vynikající     d) dostatečná 

b) chvalitebná     e) nedostatečná 

c) dobrá 

 

Za spolupráci Vám děkuje Radek Dostálek. 


