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The main topič of the thesis is: Possibilities of sports with disable children and 

adults in The Czech Republic. The fundamental of the theoretical part of this study is a 

list of sports which are appropriate for disable sportsmen and also a list of all 

organizations offering sports for those people in The Czech Republic. The practical part 

wants to research the interest of disable people in doing sports and also the limitations 

of doing all kinds of sports. The research was made in Prague, the capital city of The 

Czech Republic, and showed what the limitations for these people are: barrier in 

buildings, long distance to sport centre, lack of understanding of importance of sports 

life for these people. 
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1. Úvod 

Podle odhadů je na světě přes 40 milionů tělesně postižených, což jistě není 

zanedbatelné číslo. Mnozí z nich byli dříve zcela zdraví, ale jejich život byl nepřízní osudu 

více či méně omezen. Všichni se museli s následky nějak smířit, což jistě není jednoduché. 

Jednou z aktivit, které mohou postižené vrátit zpět do běžného života, je sport. 

Pravidelně prováděné pohybové aktivity jsou důležité pro každého člověka, ale 

snad ještě důležitější jsou pro ty, kteří mají nějaké tělesné postižení. Je dokázáno, že 

postižení, kteří se věnují jakémukoliv sportu, se mnohem lépe vyrovnávají se svým 

hendikepem, žijí společenštěji a mají i lepší postavení v zaměstnání a rodině. Sport 

přispívá ke zlepšení života, k lepšímu zapojení do sociálního prostředí, k navázání nových 

kontaktů. Provozování sportu a úspěšnost v něm má samozřejmě pozitivní vliv na psychiku 

postiženého, odstraňuje nebo alespoň zmírňuje pocity méněcennosti, životní zbytečnosti, 

napomáhá seberealizaci. Sportovec se přestává setkávat s projevy soucitu a lítosti a stává 

se uznávaným a rovnocenným. 

Počet tělesně postižených pozvolna narůstá, a to i v České republice. Proto je stále 

aktuálnější otázka zajištění kvality života pro tělesně postižené, a tedy i možností 

sportovního vyžití. 

Tato práce by měla analyzovat situaci současného stavu sportovního vyžití tělesně 

postižených dětí, mládeže a dospělých v ČR. Vytvořila jsem seznam organizací a klubů 

nabízejících pravidelné sportovní aktivity pro tyto osoby v celé ČR. Přehled nejenže 

ukazuje současnou nabídku a umožňuje tak zhodnotit možnosti sportování u nás, ale také 

má sloužit i pro zájemce z řad tělesně postižených, kteří o něj již projevili zájem. Ve 

výzkumné části jsou pak uvedeny výsledky provedeného výzkumu na vybraném vzorku 

tělesně postižených dětí a mládeže a dospělých v Praze, který se měl pokusit odhalit 

nejčastější překážky účasti ve sportovní činnosti. 
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2. Problém, cíle, hypotézy 

Prob lém 

Jaké jsou možnosti sportování tělesně postižených dětí, mládeže a dospělých z hlediska 
nabízených služeb a jaké faktory mají vliv na jejich účast ve sportovní činnosti? 

Cíle práce 

Analyzovat situaci současného stavu sportovního vyžití tělesně postižených dětí, mládeže a 
dospělých v ČR. 

1. Porovnat možnosti sportovních aktivit tělesně postižených dětí, mládeže a dospělých v 
ČR. 

2. Zjistit, v jakém kraji ČR působí nejvíce organizací nabízející sportovní aktivity pro TP 
děti, mládež a dospělé a ve kterém je nejširší škála nabízených sportů. 

3. Zjistit, kde v ČR jsou nejlepší podmínky pro sportování tělesně postižených z hlediska 
nabízených služeb. 

4. Zjistit zájem TP dětí, mládeže a dospělých o sportovní činnost v pražském kraji. 

5. Popsat faktory, které mohou ovlivnit účast TP ve sportu v pražském kraji, a najít ty, 
které na rozhodování působí nejčastěji. 

6. Vymezit potřebné změny a navrhnout hlavní směry intervence v oblasti sportu tělesně 
postižených dětí, mládeže a dospělých. 

H y p o t é z y 

První čtyři hypotézy budu ověřovat na základě vytvořeného seznamu sportovních 
organizací v celé ČR, který uvádím v teoretické části. Poslední dvě hypotézy ověřím 
výzkumem v pražském kraji. 

1. Více sportovních klubů pro TP v ČR se zaměřuje na dospělé. TP děti a mládež mají 
tedy příležitostí ke sportování méně než dospělí. 

2. V pražském kraji působí oproti ostatním krajům v ČR nejvíce sportovních organizací 
pro tělesně postižené děti, mládež i dospělé. 

3. Škála nabízených sportů pro TP děti, mládež i dospělé je ze všech krajů v ČR nejširší 
v pražském kraji. 

4. Nejlepší podmínky z hlediska nabídky sportování tělesně postižených, a to dětí, mládeže 
i dospělých, jsou v pražském kraji. 
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Následující dvě hypotézy se týkají mého výzkumu v pražském kraji. 

5. Zájem o sportování je větší u TP dětí a mládeže než u dospělých. 

6. Největšími překážkami účasti ve sportovních aktivitách u pražských TP dětí, mládeže a 
dospělých je neexistence sportovní organizace, která by nabízela požadovaný sport, velká 
vzdálenost ke sportovišti, bariéry a nízká informovanost tělesně postižených. 
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3.Teoretická část 

3.1 Tělesné postižení 

3.1.1 Def in i ce tě lesného post ižení 

Tělesné postižení je takové postižení, které se projevuje poruchou hybnosti. 

Vyznačuje se omezenou schopností pohybu (snížená mobilita) až úplnou neschopností 

pohybu (imobilita). Existují dvě obecné příčiny tělesného postižení. První je poškození 

nebo vada pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach či svalů. Druhou je 

poškození nebo porucha nervového ústrojí, jejímž důsledkem je narušená hybnost. Jedná 

se o poškození motorického a kinestetického analyzátoru části centrální (centrální neuron, 

motorické oblasti mozku) či periferní (periferní neuron, obvodové nervové dráhy). 

Tělesné vady se většinou rozdělují na vrozené a získané. Častou příčinou vrozených 

tělesných vad je prodělání různých infekčních onemocnění matkou v době těhotenství, vliv 

léků, které matka užívala v počátečním období gravidity, rentgenové ozáření. Nejčastější 

příčinou je však dědičnost. 

Získaná tělesná postižení mohou vzniknout v kterémkoli věku, a to buď následkem 

úrazu, nemoci (dětská infekční obrna, tuberkulóza, revmatizmus) nebo deformace 

způsobené vadným držením těla. 
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3.1.2 Klas i f ikace tě lesných pos t ižení 

1) V r o z e n á post ižení 

Vrozené v a d y lebky 

Mohou vést k poškození mozku a tím i k poruše motorických funkcí. 

Po ruchy tvaru lebky 

Poruchy tvaru lebky jsou většinou způsobené předčasným srůstem lebečních švů 

(kraniostenóza). Při poruše růstu lebky v některém švu se lebka deformuje a tím dochází ke 

zvýšenému tlaku uvnitř. Provede-li se u dítěte včas operace, nemusí k žádnému postižení 

motorických funkcí dojít. 

Po ruchy vel ikost i lebky 

- nadměrná velikost lebky (makrocefalus) - Příčinou může být např. mozkový 

nádor, nahromaděná tekutina mezi obaly mozku a samotným mozkem. 

- výrazně malá hlava (mikrocefalus) - Může být primární jako následek genetické 

odchylky, nebo sekundární jako příznak poškození mozku po nitroděložní intoxikaci nebo 

zánětu. 

Vrozené vady páteře 

Nejčastěji se vyskytuje rozštěp páteře (meningokele), což je nedokonalý vývin 

míšní trubice, která se úplně neuzavře a tím dochází k vyhřeznutí míšních obalů nebo 

míchy. Je-li páteř rozštěpena po celé délce, jedinec není schopen života.Většinou se jedná 

o rozštěp částečný. I po neurochirurgickém zákroku přetrvávají průvodní příznaky, např. 

mírná obrna na dolních končetinách.. 
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V r o z e n é vady konče t in a růs tové odchy lky 

- Amélie - úplné nevyvinutí končetiny (končetina chybí) 

- Dysmélie - nedokonalý vývoj končetin, tvarová vývojová odchylka 

- Fokomélie - chybí předloktí a nadloktí, takže ruka vyrůstá přímo z trupu, to samé 

se objevuje i u dolních končetin. 

- Syndaktylie - srůsty prstů na horních nebo dolních končetinách 

- Kososvislá noha - pata je nahoře, špička nohy dole a je stočená dovnitř, vyčnívá 

zevní kotník a chodidlo je otočeno tak, že jeho zevní okraj je níže než vnitřní. Postižený 

našlapuje na zevní okraj nohy, někdy až po její hřbet. 

- Hákovitá noha - noha je v hlezenním kloubu ohnuta vzhůru, tím je zmenšen úhel 

mezi hřbetem nohy a přední plochou bérce. Ohnutí nohy v hlezenním kloubu dolů je 

omezeno. 

- Luxace kyčelních kloubů (vymknutí, vykloubení) - kloubní hlavice je trvale mimo 

jamku. Při jednostranné luxaci postižený kulhá, při oboustranné se kolébá (tzv. kachní 

chůze). 

- Achondroplázie - porucha růstu kostí vznikajících z chrupavky, dlouhé kosti jsou 

krátké, trup je normální. 

- Akromikrie - abnormálně krátké končetiny 

- Hemihypertrofie - nestejná velikost obou polovin těla 

- Nanismus - trpasličí vzrůst vznikající z nedostatku růstového hormonu 

Centrá lní a per i fern í obrny 

Obrny postihují centrální (mozek, mícha) a periferní (obvodové nervstvo) nervové 

soustavy. Podle rozsahu a stupně závažnosti se dělí na parézy (částečné ochrnutí) a plégie 

(úplné ochrnutí). 

Dětská mozková obrna (DMO) - je porucha hybnosti a vývoje hybnosti. Vzniká na 

základě poškození mozku před porodem (např. nemocí matky, vlivem chemických látek, 

dědičností, nedonošením, přenošením), při porodu (např. nedostatek kyslíku či žloutenka 

novorozence) nebo v raném dětství (např. těžká infekční onemocnění, zánětlivá 
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onemocnění CNS, hnisavé záněty středního ucha). Existují dvě formy DMO - spastické a 

nespastické. Jednotlivé typy těchto forem se mezi sebou často kombinují. 

a) Formy spastické: 

1. Diparetická forma (Littleova nemoc) - Projevuje se symetrickým postižením obou 

dolních končetin. Končetiny jsou slabší a kratší. Mezi vzrůstem trupu a dolními 

končetinami je výrazný nepoměr. Většina svalových skupin dolních končetin a oblasti 

pánve je ve zvýšeném napětí, což má za následek vadné držení těchto částí těla. Chůzi 

ztěžuje nůžkovité postavení obou končetin a předklon pánve a trupu. U nejlehčích forem 

postižený našlapuje jen mírně na špičky, avšak při těžkých se nemusí naučit chodit vůbec. 

Tato forma vzniká poškozením mozkového kmene. 

2. Diparetická forma paukospastická (tj. s malou spasticitou) - Časté příznaky -

nedostatečná motorická koordinace, poruchy cílení pohybů. Nejsou zkráceny přitahovače 

stehen, proto se při chůzi netřou stehna o sebe. 

3. Hemiparetická forma - spastická obrna horní i dolní končetiny jedné poloviny těla. 

Horní končetina je ohnuta v lokti, nelze ji tedy napřímit, ohnout v zápěstí směrem ke 

hřbetu ruky, rozevřít prsty...Dolní končetina je napjatá, bývá volně pohyblivá v kyčelním i 

kolením kloubu, ale na různém stupni je vytvořena svislá nebo kososvislá noha. Postižené 

končetiny bývají slabší a kratší. U nejlehčích případů může být hybnost téměř normální. 

Mozek je poškozen v oblasti pravé nebo levé hemisféry. 

4. Oboustranná hemiparetická forma - je důsledkem poškození mozku v obou 

hemisférách. Spastickou obrnou jsou postiženy všechny čtyři končetiny, a to v různé 

intenzitě. Postižený je většinou upoután na invalidní vozík. 

5. Kvadruparetická forma - těžší diparetická forma, její příčinou je také poškození 

mozkového kmene. Postiženy jsou všechny čtyři končetiny. 
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b) Formy nespastické: 

1. Forma dyskinetická - Pro tuto formu jsou charakteristické mimovolní pohyby, které 

nelze potlačit. Objevují se v klidu, při vykonávání chtěných pohybů, jejichž provedení 

někdy zcela znemožňují, nebo jsou vyprovokovány různými podněty (úlekem, rozčilením, 

bolestivým podnětem). Příčinou je poškození gangliových buněk v podkorových shlucích 

šedé hmoty mozkové. 

2. Forma hypotonická - Projevuje se snížením svalového napětí. Často se kolem 3. roku 

mění na formu spastickou či dyskinetickou. Pokud se však nezmění, je doprovázena silnou 

retardací. Projevuje se velkým rozsahem pohybu v kloubech, je-li postižený schopen 

chůze, je jeho chůze nejistá a vrávoravá. 

2 ) Z í skaná post ižení 

Z í skané d e f o r m a c e 

Jejich příčinou nejčastěji bývá nesprávné držení těla, které se časem stává návykové 

a fixované. Vadné držení těla se postupně mění na ortopedickou vadu třetího stupně, která 

lze odstranit pouze chirurgickým zákrokem, léčebnou rehabilitací a korzetem. K těmto 

vadám patří - hyperlordóza - zvětšené prohnutí v krční či bederní části páteře 

- hyperkyfóza - zvětšené ohnutí hrudní části páteře 

- kulatá záda 

- skolióza - patologické boční vychýlení páteře doprava, doleva nebo na obě strany. 

Tě le sná post ižení p o ú raze 

Úrazy, které způsobují tělesná postižení, nastávají nejčastěji při dopravních 

nehodách, pádech z výšky, zasažení elektrickým proudem... 
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Ú r a z o v á o n e m o c n ě n í m o z k u a m í c h y 

- Zhmoždění mozku nebo části mozku (kontuze) - Vzniká působením velkého 

zevního násilí. Pokud jedinec přežije, zůstávají trvalé následky. Objevují se různé poruchy, 

z hybných poruch to bývá většinou spastická hemiparéza, kdy dochází k levostrannému či 

pravostrannému ochrnutí končetin, ojediněle ochrnou obě dolní končetiny ( spastická 

paraparéza). 

- Poškození míchy - Zlomením obratle nebo jeho vymknutím může dojít k náhlému 

stlačení míchy, ale i kjej ímu přetržení. Těžce může poškodit míchu i vyhřezlá 

meziobratlová ploténka. Poranění míchy se projeví poruchou hybnosti, citlivosti. Mícha 

nemá schopnost regenerace, proto je většina následků poranění nenapravitelná. 

Podle místa postižení míchy se objevují tyto následky: 

1. Poškození horní krční míchy (1. - 4. segment) -+ spastická kvadruparéza (částečné 

ochrnutí všech čtyř končetin) či kvadruplegie (úplné ochrnutí všech čtyř končetin) 

s poruchou citlivosti až po krk. 

2. Poškození dolní krční míchy (5. - 8. segment) spastická paraparéza, paraplegie 

dolních končetin a chabá paraparéza, paraplegie horních končetin s poruchou citlivosti 

trupu i končetin. 

3. Poškození hrudní míchy —• spastická paraparéza, paraplegie dolních končetin, porucha 

citlivosti podle výšky poranění hrudní míchy. 

4. Poškození bederní a křížové míchy —> chabá paraparéza, paraplegie dolních končetin, 

porucha citlivosti na dolních končetinách. 

r 

Úrazové poškozen í per i fe rn ích nervů 

Neuropraxis - Projevuje se dočasným ochrnutím svalů, které jsou inervovány 

nervem, jež byl zhmožděn. Brzy dochází k úplnému zotavení a obnovení činnosti. 

Axonotmesis - je těžší stupeň úrazového poškození, při kterém dochází k přerušení 

střední osové části nervu (axonu). Důsledkem je ztráta spojení svalu s nervem se vznikem 

chabé obrny a poruchou čití v oblastech postiženého nervu. Časem ale dochází 

k regeneraci, začne vyrůstat nové osové vlákno. 
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Neurotmesis - představuje nejtěžší poranění periferního nervu. Nerv je přerušen 

úplně, oba konce jsou od sebe oddáleny. Aby se nerv mohl zregenerovat, je potřeba ho 

chirurgicky scelit. 

Obrna pažní pleteně - bývá důsledkem přímého poškození nervové pleteně tlakem 

nebo tahem při problémově probíhajícím porodu. Nervová pažní pleteň je tvořena míšními 

kořeny. Veškeré svalstvo horní končetiny i pletenec ramenní je odtud inervováno. 

Vydělují se tři typy obrny pažní pleteně: 

- U horního typu je postižen 5. a 6. krční míšní kořen, což se projeví ochrnutím svalů 

lopatkových, ramenních a pažních. Pohyblivost ruky a prstů je zachována, upažení a ohnutí 

v lokti však není možné. 

- U dolního typuje postižen 7. a 8. krční a 1. hrudní míšní kořen. Ochrnuty jsou drobné 

ruční svaly a většina svalů na dlaňové straně předloktí. Funkce ruky je tedy vážně 

postižena. 

- Při kompletní obrně brachiálního plexu je nervová pažní pleteň poškozená úplně. 

Končetina je bezvládná, visí podél těla a je necitlivá. Částečná hybnost zůstává zachována 

jen v oblasti ramena. 

Intenzivní rehabilitací se většinu případů obrny pažní pleteně daří vyléčit, u 

nejtěžších se následky mírní na minimum. 

A m p u t a c e 

Při amputaci je uměle oddělena část orgánu nebo končetiny, nebo je oddělena 

končetina celá. Častou příčinou je úraz, ale důvodem může být i cévní onemocnění, 

zhoubný nádor na končetině nebo sepse. Část končetiny od místa amputace k zachovalému 

kloubu je označována jako amputační pahýl, který bývá funkční. 

Tě le sná post ižení po nemoc i 

Revmatická onemocnění - Akutní revmatismus (revmatická horečka) - Postihuje 

nejčastěji děti mezi 5. a 15. rokem. Příčinou tohoto onemocnění bývá streptokoková 

infekce typu A. Mezi hlavní příznaky patří postižení kloubů, srdce, mozku. Postiženy 

bývají velké klouby, které bolí při jakémkoli pohybu. Zánět se převážně objevuje u 
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několika kloubů současně. Aby nezůstaly následky, musí dítě po hospitalizaci v nemocnici 

podstoupit komplexní rehabilitaci. 

- Vleklý kloubní revmatismus - Projevuje se omezením 

hybnosti, nebo dokonce úplnou kloubní ztuhlostí. Pokud nemocný nepodstoupí včasnou 

léčbu, hrozí mu dlouhodobá nebo trvalá invalidita. Dochází k těžkým deformitám dolních 

končetin, a to především kolenou, čímž je ztížena chůze i stání, a také horních končetin 

projevující se sníženou uchopovací schopností. 

U revmatických onemocnění, je důležité vědět, že se neléčí klidem. Je potřeba se 

pohybovat, jinak hrozí trvalé deformity kloubu. 

Dětská infekční obrna - Vnáší zemi se toto onemocnění díky očkování 

nevyskytuje, v některých zemích je však stále aktuální. Příčinou nemoci je virus, který 

způsobuje zánět míšních nervových buněk. Důsledkem může být nenapravitelné postižení, 

nebo jen postižení lehčího rázu, záleží na včasnosti léčby a míře poškození míšních buněk. 

Může ochrnout celé tělo, polovina těla nebo končetiny, a to nejčastěji dolní. 

Perthesova choroba - Jedná se o zánětlivé onemocnění hlavice stehenní kosti, 

jehož příčina není vždy jasná (úraz, luxace, prodělání bakteriálního nebo virového 

onemocnění). Nejčastěji se objevuje u dětí ve věku 5-7 let. Důležitá je včasná diagnóza, 

v opačném případě je nutné kloubní hlavici chirurgicky nahradit. Během léčby je velice 

důležitý klid na lůžku, protože zánět způsobí sníženou odolnost hlavice, proto při pohybu 

hrozí její deformace. 

Myopatie (progresivní svalová dystrofie) - Myopatie je primární svalové 

onemocnění, kdy se postupně rozpadávají svalová vlákna a svaly se mění v tuk a vazivo. 

Příčinou bývají dědičné a metabolické poruchy. V dospělosti se objevuje vzácně, 

nejčastější je u malých dětí, především u chlapců. Základem je včasná medikamentózní 

léčba a posilování oslabených svalových skupin. 
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3.2 Přínos sportu pro tělesně postižené 
Pozitivní vliv na kvalitu života tělesně postižených může mít celá řada faktorů. 

Jedním z nich může být i pravidelná pohybová aktivita. 

Stejně jako u zdravých jedinců formuje psychické vlastnosti, tj. volní úsilí, 

schopnost koncentrace, kooperace, zvládání emocí, vyrovnávání se s konfliktními 

situacemi a také napomáhá kompenzaci pocitů méněcennosti 

Pro někoho je skvělé už to, že zažívá pohyby a pocity, které nikdy nebo od určitého 

okamžiku zažít nemohl. Někdo úplně odbourá těžké trauma a zcela přehodnotí svůj postoj 

k životu. Ovládne-li člověk s postižením nějaký sport, překonává svůj hendikep. Získává 

pocit volnosti pohybu a staví se tak na stejnou úroveň se zdravými lidmi, pro něž se svou 

vůlí k životu a odhodláním může stát inspirací. Navíc každý sebemenší úspěch jim pomáhá 

najít sílu poprat se se svým postižením a necítit se vyřazený ze společnosti. 

Sport je jedním ze silných pojítek mezi světem zdravých a postižených. Je často 

jedinou cestou, jak se mohou postižené děti, mládež i dospělí dostat mezi své vrstevníky. 

Pravidelná účast ve sportovních aktivitách umožňuje setkávání spřátelí, navazování 

nových kontaktů a tím překonání sociální izolace. 

Mezi další pozitiva patří rozvoj pohybových schopností a dovedností, což je 

prospěšné i pro běžný život. Všechny běžné úkony, činnosti, samoobsluha jsou pro 

postiženého člověka daleko fyzicky náročnější než pro zdravého. Je-li člověk na vozíku, 

sport mu může pomoci naučit se ho dokonale ovládat. 

Nezanedbatelný je samozřejmě i zdravotní přínos pohybové aktivity. Je prevencí 

tzv. civilizačních chorob. Mezi nejčastější problémy tělesně postižených patří sklon 

k obezitě, která pak může být příčinou různých zdravotních komplikací (hypertenze, 

ateroskleróza...). 

_ 
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3.3 Možnosti sportování tělesně postižených osob v ČR 

v 
3.3.1 P r o v o z o v a n é sporty pro T P v C R 

Tato kapitola podává přehledy a charakteristiky sportů pro tělesně postižené, které 

je možné v ČR provozovat pod nějakou organizací. Z těchto sportů patří mezi 

paralympijské - atletika, curling, lukostřelba, sledge hokej, plavání, stolní tenis, lyžování, 

ragby, střelba, basketbal, boccia, cyklistika, fotbal spastiků, šerm, jachting. 

Z neparalympijských sportů jsou to - EWH, florbal, volejbal stojících, fotbal amputářů, 

kuželky, šachy, turistika, orientační závod, rafting, tenis, závěsný kuželník, jezdectví a 

adrenalinové sporty (kiting, čtyřkolky, paragliding). Názvy sportů jsou uspořádány 

abecedně. 

Fotografie k většině sportů jsou v přílohách (opět řazeny abecedně). 

Atletika vozíčkářů a stojících 

Atletika byla na programu již od první paralympiády v roce 1960 v Římě. Stejně 

jako na olympijských hrách i na paralympijských je nejpopulárnějším sportem a soutěží v 

ní největší počet paralympioniků. Atletických disciplín se účastní sportovci všech 

postižení, soutěží se v kategoriích daných mírou postižení. Do roku 1994 soutěžili spastici 

s ostatními tělesně postiženými na české i mezinárodní scéně společně, teprve potom došlo 

k jejich oddělení (neoficiálně začalo už v Barceloně). Čeští spastici se účastní paralympiád 

teprve od Atlanty 1996. 

I atletika vozíčkářů a tělesně postižených stojících je královnou mezi ostatními 

sporty. Své prvenství si zaslouží nejen počtem zapojených aktivních sportovců a 

fungujících sportovních klubů s celorepublikovou působností a pravidelnou celoroční 

činností, ale především svojí vysokou medailovou úspěšností na evropských a světových 

šampionátech a na paralympijských hrách. 

Atletika patří mezi sporty otevřené všem zájemcům bez ohledu na typ a rozsah 

postižení. Atleti jsou rozděleni do jednotlivých klasifikačních tříd podle typu postižení a 

soutěží v disciplínách technických (vrhy a hody), skokanských, běžeckých / jízdařských 

(na speciálních vozících) a ve vícebojích. 

Basketbal na vozíčku (Wheelchair Basketball) 

Počátky basketbalu vozíčkářů jsou v USA roku 1945. První oficiální zápas byl 
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sehrán mezi dvěma rehabilitačními centry v Kalifornii 1947. U nás počátky sahají do roku 

1984 a v roce 1987 proběhlo první neoficiální Mistrovství republiky. 

Hřiště, míč i pravidla jsou prakticky stejné jako u nepostižených. Vozík je součástí 

hráče. Porušením pravidla o krocích je trojí záběr za obruče. Každý hráč má podle stupně 

svého postižení přiděleny body od 1 do 4,5. Součet bodů všech 5 hráčů na hřišti nesmí být 

větší než 14,5 bodu u národních soutěží, 14 bodů u mezinárodních mistrovství a 

paralympijských her. 

Boccia 

Házení předmětu na cíl se provádí po celá staletí. Jedna z teorií o původu hry říká, 

že je to modifikace klasické hry boccia, kterou Římané převzali od Řeků, nebo oblíbené 

hry římských vojáku bocce. Jiní hledají počátky v Anglii (lawn bowls) či ve Francii 

(petanque). 

Cílem hry je umístit míčky své barvy co nejblíže bílému (cílovému) míčku. Míčky 

je možno k cílovému míčku hodit přímo nebo k němu přiťuknout míček jiným míčkem 

nebo přiťuknout cílový míček do blízkosti svých míčků či odrazit soupeřův míček dále od 

cílového. Po skončení směny (setu) se sčítají všechny míčky, které jsou blíže cílovému 

míčku než nejbližší míček soupeře. Za každý takový míček je jeden bod. 

Sportovní disciplína boccia je na vrcholové úrovni určena pro členy České federace 

sportovců s centrálními poruchami hybnosti (Spastic Handicap) a je zaměřena na 

nejvážněji postižené sportovce patřící do třídy Cl a C2 podle klasifikace CP - ISRA. 

Bocciu hrají jednotlivci i družstva, ženy i muži společně. Jedná se o jedinou disciplínu, 

kterou takto postižení sportovci mohou hrát na paralympijské úrovni. 

Curling 

Curling vozíčkářů patří mezi paralympijské sporty. Curling je sportem družstev. 

Hraje se podle Mezinárodních pravidel vozíčkářského curlingu zpracovaných Světovou 

curlingovou federací. V případě, že pořadatel závodů nerozhodne jinak, musí být členem 

družstva alespoň jeden zástupce druhého pohlaví. Družstvo je složeno ze 4 hráčů, hráči 

vypouštějí kameny ze stojícího vozíku, mohou používat tyč (extender). Základním a v 

podstatě jediným rozdílem je, že oproti klasickému curlingu hráči „nezametají" před 

kameny. 

Cyklistika 
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Cyklistika je paralympijským sportem. Mohou ji provozovat hendikepovaní na kole 

(bicyklu), na speciální trojkolce (tricyklu) nebo vozítku (handcyklu) podle typu postižení. 

Na klasickém kole jezdí sportovci stojící s tělesným postižením, tricykl je určen pro 

spastiky. Handcycle je cyklistika pro vozíčkáře, jejichž kola jsou uzpůsobena pro ruční 

pohon. Soutěžní program zahrnuje dráhové a silniční disciplíny pro jednotlivce a týmy. 

Všechny disciplíny jsou určeny jak pro muže tak i pro ženy. Cyklistika hendikepováných 

nemá vlastní speciální pravidla a řídí se technickými regulemi UCI (Mezinárodní 

cyklistické unie), které obsahují kapitolu o cyklistice hendikepovaných. 

v 

Ctyřkolky 

Jízda na terénních čtyřkolkách je adrenalinovým sportem. Čtyřkolka je snadno 

ovladatelná a tělesně postiženým umožňuje dostat se na místa, kam běžně nemohou. 

Nevýhodou je vysoká pořizovací cena. 

Florbal stojících 

V kategorii florbalu stojících tělesně postižených se hraje systémem tři hráči v poli 

a brankář. Hrací plocha má rozměry 26 m x 16 m (délka x šířka). Hrací čas je třikrát deset 

minut. Hřiště je ohraničeno mantinely 50 cm vysokými. 

Florbal na mechanických vozících 

Díky nadšení a dobré práci několika málo florbalových nadšenců si tento mladý 

sport získal u nás velkou oblibu a během krátké doby se z něj vyvinul silný, velmi kvalitně 

organizovaný sport, provozovaný šesti sportovními kluby, mající vlastní ligovou soutěž a 

ambice na budoucí úspěchy na mezinárodní scéně. 

V kategorii florbalu na mechanických vozících se hraje systémem čtyři hráči v poli 

a brankář. Rozměry hrací plochy jsou 24 m x 14 m ( délka x šířka ). Hraje se na dva 

patnáctiminutové poločasy. 

Florbal na elektrických vozících (Electric Wheelchair Hockey - EWH) 

V Evropě má tento sport již dlouhou tradici. Původem pochází z Holandska, kde se 

hraje již od 80. let. V ČSTPS patří k těm nejmladším sportům. U nás aktivně hrají 2 kluby 

a velmi usilovně se jedná o vzniku dalších klubů, aby se mohla rozjet liga. 

Tento kolektivní sport je obdobou florbalu, který pomocí speciálně upravených 

vozíků s nástavci na hokejku umožňuje hru i těžce tělesně postiženým osobám. Je to jediný 

22 



kolektivní sport uzpůsobený pro lidi s velmi těžkými formami postižení (myopatie, 

quadruplegie apod.). Hrají jej 4 hráči v poli a brankář. Z toho brankář a jeden hráč v poli 

mají speciální hokejku (T-stick), jenž je přidělaná přímo na vozíku, takže hráč s touto 

hokejkou nepotřebuje svalovou sílu. Ostatní hráči hrají s klasickými florbalovými holemi. 

Hraje se na hřišti 24x14 m až 26x16 m. Branky jsou 2,5 m široké a pouze 20 cm vysoké, a 

to proto, že tento sport je určen pro lidi s menší hybností, kteří často nemohou zvednout 

míček výše. Rovněž mantinely jsou ve výšce 20 cm. 

Fotbal stojících 

- Fotbal amputářů 

Ve světě se hraje od počátku 90. let. Není zařazen do programu paralympijských 

her. U nás není příliš rozšířen. 

- Fotbal spastiků 

Fotbal hrají spasticky postižení sportovci od roku 1976 ve Francii. Patří mezi 

paralympijské sporty. U nás se ale fotbal spastiků příliš nerozvinul, což dokazuje i to, že 

spastici Českou republiku na paralympijských hrách dosud nereprezentovali. 

Rozdíl v pravidlech mezi fotbalem zdravých sportovců a spastiků je minimální. 

Fotbal hraje 7 hráčů na hřišti velikosti hokejového, nepískají se ofsajdy a vhazování se 

provádí jednou rukou. Tato varianta je určena pouze spastikům a součet bodů hráčů na 

hřišti (podle míry postižení) musí být udržován. 

Fotbal vozíčkářů 

Jedná o zábavnou formu umožňující i vozíčkářům zahrát si fotbal. 

Tuto nesoutěžní formu fotbalu provozuje např. Jedličkův ústav. Hrají s malými brankami, 

kdy v týmech hrají jak tělesně postižení hráči chodící, tak i vozíčkáři, kteří se na hřišti 

pohybují po „čtyřech" a hrají rukama.. 

Hokej vozíčkářů - viz. sledge hokej 

Jachting 

Jachting je menším a pozvolna se vyvíjejícím sportem, což je z velké části 

způsobeno větší finanční a technickou náročností. 

V oblasti jachtingu postižených sportovců je pozornost soustřeďována na dva 
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základní směry, a to rozvoj námořního jachtingu posádek na kajutových plachetnicích a 

okruhového jachtingu v jednotlivých lodních třídách. 

V námořním jachtingu úzce spolupracuje sportovně technická komise s Českou 

asociací námořního jachtingu (ČANY), v jejímž výkonném výboru máme zastoupení pro 

oblast jachtingu postižených. Účast týmu složeného z hendikepovaných sportovců se při 

mistrovství České republiky v námořním jachtingu stává již tradicí. 

V okruhovém jachtingu tvoří základ individuálních soutěží na národních 

mistrovstvích evropských zemí a USA, mistrovstvích světa a paralympijských hrách lodní 

třída 2.4 m. Lodní třída 2.4m je jednomístná a je výjimečná tím, že v ní soutěží zdraví 

sportovci i tělesně postižení, pro které jejich postižení díky konstrukci lodi není pro 

jachting omezující. 

Jezdectví 

Jezdectví hendikepovaných je určeno pro jezdce, kteří prošli hipoterapií a jejich 

fyzický a psychický stav jim umožňuje zvládnout obtížnější výcvik. Na rozdíl od 

hipoterapie zde již jezdec s koněm aktivně pracuje a sám si ho ovládá. Hendikepovaní 

jezdci mohou jezdit jak rekreačně, tak i sportovně v disciplínách paradrezúra a paravoltiž. 

Kromě domácích závodů se naši sportovci účastní mistrovství Evropy a světa. 

Kanoistika 

Nejrozšířenější rekreační aktivitou z vodních sportů je kanoistika. Kanoistika 

pomáhá postiženým dostat se z bariér, které je obklopují na souši. Imobilita, která je v 

běžném životě omezuje, dostává na vodě jiný rozměr - podmínky jsou rovnocenné. 

Každý zájemce musí nejprve absolvovat odborně vedený výcvik, který zahrnuje 

testování plavecké způsobilosti, výcvik specifických dovedností a výběr vhodného 

vybavení včetně kompenzačních pomůcek. 

Při výcviku paraplegiků jsou největší problémy při sezení bez opory a při záběru 

pádlem. Proto je nezbytné upravit sedátko v lodi přidáním zadních a bočních opěrek. 

Případně se využívá skořepina, která se používá pro lyžování vozíčkářů. Aby problémy s 

rovnováhou byly co nejmenší, je potřebné umístit sedátko co nejníže do lodi, sníží se tím 

těžiště a zvýší stabilita. Výběr pádla je také velmi individuální podle postižení horních 

končetin. 
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Kiting, kiteboarding 

Tento adrenalinový sport je u nás poměrně nový, a to i mezi zdravými sportovci. 

Podstata kitingu spočívá v tom, že se člověk nechává táhnout větrem pomocí řiditelného 

draka po rozsáhlých plochách - na vodě, sněhu...Tělesně postižení mohou využít speciální 

tříkolky (tzv. buggykiting). V ČR existuje zatím jediná organizace, kde je možné tento 

sport vyzkoušet. 

Kuželky 

Kuželky jsou sportem s velkým společensky sportovním nábojem. Velká obliba 

především u skupiny dospělých vytvořila z kuželek za dlouhou dobu jejich působnosti 

velmi oblíbený a svým způsobem silný sport. Ač bez paralympijských ambicí a s 

reprezentačními snahami teprve v počátcích, vytváří a nabízí kuželky svojí organizovaností 

tréninků v oddílech, pořádáním častých turnajů a systémem republikových soutěží 

zajímavou sportovní aktivitu široké základně osob s tělesným postižením. 

Lukostřelba 

Lukostřelba je testem přesnosti, síly a koncentrace určeným většině tělesně 

postižených sportovců. Střílí se na kruhové terče s 10 bodovanými zónami na určené 

vzdálenosti. Soutěže jsou řízeny komisí pro lukostřelbu IPC a soutěží se podle pravidel 

mezinárodní lukostřelecké organizace FITA s drobnými modifikacemi. Pravidla 

lukostřelby hendikepovaných jsou tedy v podstatě stejná jako u nepostižených. Lukostřelba 

patří mezi silné paralympijské sporty. 

Závodníci rozdělení do několika skupin podle postižení a pohlaví (ARST - stojící, 

ARW1 a 2 - vozíčkáři + třída Open) závodí v soutěži jednotlivců i družstev. Spastici 

mohou být podle stupně postižení zařazeni do všech tříd. V domácích soutěžích 

pořádaných Spastic Handicap se používají modifikovaná pravidla, která určují odlišné 

vzdálenosti pro věkové kategorie a odlišný počet šípů v jednom závodě. 

Lyžování 

Alpské lyžování stojících a vozíčkářů 

Rakouská lyžařská asociace začala v polovině 40. let financovat oddíl 

hendikepovaných stojících sportovců s amputací. V roce 1947 zorganizovala první závody 

25 



amputovaných lyžařů. V roce 1972 byly ve francouzském Curchevel uspořádány I. světové 

zimní hry tělesně postižených, kterých se zúčastnili dva naši závodníci. O dva roky později 

se uskutečňují I. české celostátní přebory v Harrachově za účasti sedmi závodníků s 

jednostrannou nadkolenní amputací. Zimních paralympijských her se amputáři účastní od 

roku 1976. 

Ačkoliv ve světě dosáhla lyžařská disciplína vozíčkářů (monoski) velkého rozvoje 

ve druhé polovině 80. let, v českých podmínkách se monoski dočkaly svého rozvoje v 

letech 1992 - 94 nejprve na Moravě a v roce 1997 i v Krkonoších. Ve světovém měřítku se 

monoski objevily na programu paralympijských her v roce 1988 v rakouském Innsbrucku. 

První organizovaný závod v ČR se uskutečnil v lednu 1994, kdy se konal 1. ročník 

Moravského poháru. 

Sportovci pravidelně startují ve čtyřech disciplínách - obřím slalomu, speciálním 

slalomu, sjezdu a super G - nejen na domácích mistrovstvích republiky, ale i na závodech 

Evropského a Světového poháru, na mistrovství světa a na paralympijských hrách. 

Vozíčkáři ke sjezdovému lyžování používají tzv. monoski, tj. speciální sedačka 

připevněná na běžné vázání jedné lyže s odpruženým a odtlumeným mechanizmem. 

Rukama drží dvě lyžiny, jimiž udržují rovnováhu a také jimi udávají směr jízdy v 

zatáčkách. I stojící lyžaři používají místo hůlek lyžiny. 

Lyžování mohou provozovat sportovci s tělesným postižením, kteří závodí ve dvou 

kategoriích - sedící a stojící. Jednonohý závodník tak měří síly se sportovcem bez horní 

končetiny a jejich výsledné časy jsou pomocí přepočtových koeficientů v cíly poupraveny. 

Orientační závod vozíčkářů 

Ačkoliv je orientační závod sportem neparalympijským, těší se velkému zájmu a 

oblibě sportovců, kteří preferují pohyb v přírodě. Orientační závod vozíčkářů je 

individuální sport. Kromě fyzického nasazení prověřuje orientační schopnosti, rozhodnost, 

všímavost a představivost. Soutěžící musí interpretovat speciální mapu (kterou obdrží při 

startu), je jim měřeno, jak rychle oběhnou kontrolní body označené na mapě. Vítězem je 

ten, kdo rychleji označí všechny dané kontroly na trase. 

Paragliding vozíčkářů 

Paragliding je adrenalinový letecký sport. K pohybu vzduchem se používá 

paraglidingové křídlo - padákový kluzák, který spadá do kategorie sportovních létajících 

zařízení. Tělesně postiženému pomáhají při rozjezdu asistenti získat rychlost, která je 
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potřebná ke vzletu. 

V Evropě již existuje velký počet vozíčkářů, kteří se paraglidingu věnují. V tomto 

sportu se pořádají i mistrovství světa. U nás je zatím provozován spíše na rekreační úrovni. 

Plavání 

Je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů v ČSTPS a pravděpodobně 

sportem s nejlépe vypracovaným systémem náboru a aktivního začlenění nových plavců do 

programu. Za tímto úspěchem stojí především dlouhodobá systematická práce vedení 

sportovního klubu plavání ČSTPS. Plavání je provozováno na úrovni rehabilitační, 

kondiční i vrcholové a nabízí síť plaveckých sportovních klubů po celé republice, kde je 

výuka a trénink nabízen všem zájemcům. Plavání mohou provozovat všichni bez ohledu na 

typ a rozsah postižení. 

Kromě série domácích závodů a otevřeného mistrovství republiky se plavci účastni 

mezinárodních otevřených mistrovství, mistrovství Evropy, světa a paralympijských her. 

Potápění 

I tělesně postižení se mohou věnovat potápění, a to bazénovému i ve volné přírodě. 

U nás je k potápění TP minimum příležitostí. Také je to poměrně finančně náročný 

koníček. Z těchto důvodů je těch, kteří se tomuto sportu věnují, málo. TP potřebují, aby 

jim při potápění pomáhali asistenti, díky kterým se mohou potápět i kvadruplegici 

(postižení všech končetin). 

Rafting 

Možnost věnovat se raftingu získali tělesně postižení u nás v roce 1995, kdy byl 

založen Rafting Club Handicap, který sdružuje nejen tělesně postižené sportovce, ale i 

mentálně a zrakově. Dodnes však žádný další takový sportovní klub nevznikl. Pravidelně 

se tedy raftingu mohou věnovat pouze sportovci v Praze, ostatní mají možnost si jízdu na 

raftu vyzkoušet pouze v rámci sportovně rehabilitačních pobytů pořádaných různými 

organizacemi. 

Ragby vozíčkářů (quadrugby, tetra rugby, wheelchair rugby) 

Quadrugby vzniklo roku 1979 v kanadském Winipegu. Založili ho vozíčkáři, kteří 

se kvůli svému těžkému postižení nemohli uplatnit v basketbalu vozíčkářů. Rugby 

vozíčkářů se stalo součástí paralympijských her v Sydney 2000. V ČR se rugby vozíčkářů 
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začalo hrát od roku 1993. 

Rugby patří mezi zástupce kolektivních paralympijských sportů určených pro 

osoby s nejtěžším tělesným postižením (nejčastěji kvadruplegií). V rámci svazu u nás 

fungují čtyři sportovní kluby - družstva, která tvoří základ pro národní ligovou soutěž a z 

nichž se rekrutují reprezentanti pro mezinárodní turnaje, kterých se český tým pravidelně a 

s úspěchem účastní. 

Quadrugby je hra pro 2 týmy, každý o čtyřech hráčích. Cílem každého týmu je, aby 

jeho hráč skóroval tak, že se dotkne nebo přejede brankovou čáru s míčem pod kontrolou. 

Hraje se na hřišti velikosti basketbalového. Míč může být při jízdě položen na klíně, může 

být házen, odbíjen, kutálen, driblován či nesen jakýmkoli směrem. Tým, který do ukončení 

hry zaznamenal více gólů, je vyhlášen za vítěze. 

Všichni hráči musí být na vozících a musí být klasifikováni podle platného 

klasifikačního systému. Základní podmínkou účasti ve hře u lidí po úrazech krční páteře je 

postižení alespoň 3 končetin, u hráčů s ostatními diagnózami (polio, DMO, myopatie 

apod.) je podmínkou postižení všech 4 končetin. Maximální bodový součet (podle 

klasifikace) hráčů na hřišti nesmí překročit 8. 

Sledge hokej 

Na paralympiádu se tento sport dostal v roce 1994 a ihned se stal jedním z 

nejatraktivnějších. Sledge hokej se začal hrát v České republice teprve v roce 2000 ve 

Zlíně. V současnosti existuje 6 týmů, kteří se pravidelně účastní národní sledge hokejové 

ligy. 

Sledge hokej znamená v doslovném překladu sáňkový hokej. Hraje se na sáňkách, 

které mají zespodu místo skluznic nože. Hráči se odrážejí dvěma hokejkami. Ty jsou z 

jedné strany zakončeny bodcem a z druhé strany čepelí. Sledge hokej hrají převážně 

tělesně postižení hokejisté, ale není to podmínkou. Podle pravidel ČSHL může být v týmu 

5 zdravých hráčů, ale při zápase na ledě v jednu chvíli pouze dva. Zdraví hráči jsou 

označeni viditelnými proužky na přilbách. U sportovců se očekává zachování normálních 

tělesných funkcí na horní polovině těla. Jakékoliv postižení horní části těla nečiní 

sportovce způsobilé ke hře v ledním sledge hokeji. Sportovci musí mít takovou tělesnou 

vadu v dolní části těla, která činí obyčejné bruslení nemožné. U tělesně postižených neplatí 

žádná zdravotní klasifikace. Pravidla sledge hokeje se velmi podobají pravidlům platným 

pro normální lední hokej. Hraje se na hřišti stejných rozměrů, i velikost branky je stejná. 
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Stolní tenis vozíčkářů a stojících (Wheelchair table tenis, standing table tennis) 

Stolní tenis patří k tradičním a úspěšným sportům, historicky se řadi zároveň k 

nejstarším aktivním sportům tělesně postižených. Pravděpodobně byl jedinci s určitým 

omezením pohyblivosti rekreačně hrán vždy. První soutěž je uváděna v roce 1947 ve 

Virginii. Skutečně sportovní zaměření je datováno do Anglie (Stoke Mandeville) 1948. 

Součástí programu paralympijských her se stal již v roce 1960 v Římě. Historie stolního 

tenisu u nás je spjata s rehabilitačními ústavy v Kladrubech a Hrabyni. 

V rámci republiky fungují až dvě desítky sportovních klubů odděleně pro hráče na 

vozíku a hráče stojící a stejně tak probíhá i příprava sportovců v mateřských klubech, 

reprezentantů a rozsáhlá republiková soutěž. Kromě Českého poháru se pravidelně koná 

mistrovství republiky jednotlivců a mistrovství republiky družstev. Reprezentace se účastní 

mezinárodních závodů, mistrovství Evropy a světa a paralympijských her. 

Rozdělení stolního tenisu na sekci vozíčkářů a stojících poukazuje na specifika 

obou z nich a reflektuje klasifikační rozdělení dle typu postižení. TT 1-5 jsou klasifikační 

třídy pro sedící a TT 6-10 jsou třídy pro stojící. 

Střelba 

Sportovní střelba představuje jednu z nejmladších sportovních disciplín, kterým 

se v České republice věnují tělesně postižení sportovci. Střelba náleží do skupiny 

paralympijských sportů, mezi jejichž hlavní atributy patří koncentrovanost, sebekázeň a 

sebekontrola. 

Sportovci s různým typem postižení soutěží v kategorii stojících a sedících. 

Zvláštností střelby vozíčkářů kvadruplegiků je možnost spolupráce s asistentem, který 

mění terč a nabijí zbraň. Mezi soutěžní disciplíny patří střelba z pušky a střelba z pistole na 

vzdálenost lOm, 25m a 50m v soutěžích jednotlivců nebo družstev. 

Naši sportovci se účastní domácích závodů a závodů mezinárodních včetně 

mistrovství Evropy a světa. V ČR je provozován střelecký sport TP již řadu let a díky úzké 

spolupráci s ČSS (Českým střeleckým svazem) se nejlepší TP střelci mohou zúčastňovat 

obou Mistrovství ČR - zimního ve vzduchových zbraních a letního v kulových zbraních -

společně s nepostiženými v samostatně vypsané kategorii. Protože na tato Mistrovství ČR 

je nutno se kvalifikovat minimálně jedním výsledkem splněného limitu I. výkonnostní 

třídy, je v podstatě MČR pro řadu TP střelců vozíčkářů i amputářů nedostupné. Z důvodu 

podpory soutěživosti a kontroly výkonnosti nových talentů organizuje proto STK střelectví 

ČSTPS od loňského roku přebor ČR pro všechny TP střelce registrované v ČSTPS. Zatím 
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naši střelci ještě na paralympiádu nepronikli, ale střelec zraje podstatně déle než v jiném 

sportu. Střelecký sport je náročný po všech stránkách - vyžaduje dobrou fyzickou kondici 

a více než pevné nervy. Právě mezi TP sportovci si zdravotní potíže vybírají čas od času 

svou daň ovlivňující jejich výsledek v dané soutěži. 

Šachy 

Šachy jsou v ČSTPS velmi rozšířeným sportem pro všechny osoby s postižením 

bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Kromě domácích závodů se naši členové účastní i 

mistrovství Evropy a světa. 

O šachy je mezi tělesně postiženými značný zájem, protože to je zvláště pro těžce 

tělesně postižené jediná možnost sportovního vyžití. Bohužel šachy nepatří mezi 

paralympijské ani preferované sporty, a tak se potýkají s nedostatkem finančních 

prostředků. Navíc se mistrovství a turnaje nedají odehrát během víkendu jako u ostatních 

sportů, a tím vznikají větší náklady na uspořádání i pro účastníky. 

Šerm 

Šerm patří mezi paralympijské sporty. U nás zatím není příliš rozšířen. 

Šerm na invalidním vozíku se řídí stejnými pravidly a bezpečnostními předpisy, 
v 

jako šerm pro zdravé sportovce. Používají se stejné zbraně, výstroj a oblečení. Sermíři 

zápolí ve třech zbraních (fleret, kord, šavle). Na paralympijských hrách, MS, ME šermují 

jednotlivci i družstva a na ostatních turnajích jen jednotlivci. Jediné podstatné rozdíly 

vyplývají z nutnosti postiženého šermíře sedět na pevně ukotveném vozíku. 

Šerm na invalidním vozíku je velmi vhodným paraplegickým sportem. Šerm patří 

ke sportům, které přispívají k rovnoměrnému rozvoji těla i ducha. Při šermu dochází k 

výraznému posílení svalstva horních končetin, zad a břicha. 

Šerm na vozíku je také vhodný i pro lidi s hemiparézou (ochrnutí jedné poloviny 

těla) nebo kvadruparézou (ochrnutí dolních a částečné ochrnutí horních končetin). Zde 

dochází k zlepšení aktivity postižené strany, která se snaží napodobit zdravou stranu. Je 

mnoho sportovních disciplín vhodných pro vozíčkáře, ale většinou jsou určeny jen pro 

osoby s postižením dolních končetin, které jsou schopny ovládat vozík horními 

končetinami. Je už méně parasportů pro hemiplegiky (osoby z částečně omezenou hybností 

jedné poloviny těla). Pro takové lidi je šerm na vozíku velmi vhodný. 

Zdravotně postižení šermíři jsou podle svého zdravotního stavu zařazeni dle 

zdravotní klasifikace do tříd A, B, C. Přičemž do třídy A jsou zařazeni ti, kteří mají 
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postižené pouze dolní končetiny; horní končetiny, zádové a břišní svaly mají v normě. Ve 

třídě C jsou sportovci s neúplnou funkcí horních končetin. 

Tenis vozíčkářů (Wheelchair Tennis) 

Počátky jsou zaznamenány roku 1976 v USA. Tenis na vozíku se v ČR rozvíjí od 

roku 1995. Organizačně funguje český tenis na vozíku pod záštitou Českého tenisové 

svazu vozíčkářů (ČTSV). Tato instituce se proti mezinárodním standardům vyčlenila ze 

struktur celonárodního paralympijského hnutí a funguje zcela samostatně. 

Tenis vozíčkářů je divácky atraktivní sport, jehož pravidla se téměř neliší od tenisu 

zdravých sportovců. Hraje se na standardních tenisových dvorcích. Má však svá určitá 

specifika. Oproti klasickému tenisu může míč odskočit na soupeřově polovině dvakrát (tzv. 

dvojdopad). Vozík je součást těla hráče, a proto platí, že dotknul-li se míč vozíku nebo 

vozík sítě, znamená to ztrátu bodu. Hráč, který se při hře zvedá ze sedačky, je také 

potrestán ztrátou bodu. 

Soutěže se dělí do tří turnajových skupin: Super Series (odpovídá turnajům Grand 

Slam), ITF 1- 3 a ITF Futures (ATP-tour). Speciálními turnaji je každoroční Mistrovství 

světa družstev World Team Cup, turnaj osmi nejlepších hráčů a hráček Singles Masters a 

turnaj osmi nejlepších párů mužů a žen Doubles Masters. Každý mezinárodní turnaj se dle 

výkonnosti hráčů dělí na několik divizí: Main Draw, Second Draw a B. Ve všech divizích 

se hraje nejen hlavní soutěž, ale také tzv. soutěž útěchy Consolation, které se účastní 

všichni poražení z prvního kola. 

Tenis na vozíku nerozlišuje typy tělesného postižení, takže se jedná o sport vhodný 

pro paraplegiky, hráče s částečnou lézí páteře i amputáře, kteří hrají společně v jedné 

kategorii. Pouze kvadruplegici mají svoji divizi. 

Tenis stojících 

Tenis stojících je sportem stále se rozvíjejícím, který své místo na mezinárodní 

scéně teprve hledá. Naši sportovci, kteří jsou rozděleni do třech klasifikačních tříd, se 

účastní domácích a zahraničních turnajů a mistrovství ČR. 

Trail orienteering 

Mistrovství Evropy se organizuje každý rok od r. 1994 a první Mistrovství světa v 

trail-o se konalo r. 1999. V České Republice se první pokusy o trail-o konaly v září 2005 

(Praha a Vrchlabí), regulérní závody začaly v roce 2006. 
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Trail orienteering je mezinárodní orientační závod. Trail-o je orientační disciplína 

soustřeďující se na čtení mapy a piktogramů v přírodě. Rychlost jízdy na vozíku roli 

nehraje. Tato disciplína byla vyvinuta, aby nabídla všem, i lidem s omezenou hybností, 

šanci účastnit se smysluplných orientačních závodů. Mechanický i elektrický vozík, berle 

i asistence (nesmí radit, pomáhá pouze fyzicky) jsou povoleny, protože rychlost není 

součástí soutěže. Účastníci trail-o musí identifikovat v terénu kontroly označené na mapě. 

Protože se tak děje v určité vzdálenosti od kontroly, jak zdraví tak postižení sportovci mají 

stejnou šanci. Schopnost správně identifikovat danou kontrolu nevyžaduje žádné fyzické 

schopnosti, což umožňuje i lidem s omezenou hybností rovnocenně soutěžit. Většina 

soutěží trail-o je otevřena všem. O umístění závodníků rozhoduje celkový počet správně 

určených kontrol. Takto se může lehce dostat na stejnou pozici několik soutěžících. 

Druhým parametrem je doba potřebná k určení jedné nebo dvou kontrol. Soutěžící dostane 

novou mapu, kde je zakreslena a popsána jen jedna nebo dvě kontroly. Je zaznamenáván 

jen čas potřebný na rozhodnutí. 

Soutěžící nejsou děleni do kategorií podle postižení. Existují pouze kategorie 

související s množstvím zkušeností. 

Turistika 

Turistika zdravotně postižených má dlouholetou tradici a turisté tvoří 

nezanedbatelnou část členské základny Českého svazu tělesně postižených sportovců. 

Volejbal sedících 

Začal se hrát ve druhé polovině 50. let v Kanadě. Od 1980 je součástí programu 

světových her. Hřiště je modifikováno - šířka 10 x 6m. Síť je vysoká l,15m pro muže a 

1,05m pro ženy. Hraje se volejbalovým míčem. 

Neplatí zdravotní klasifikace, mohou hrát všichni, kteří jsou zařazeni mezi tělesně 

postižené. 

Volejbal stojících 

Volejbal byl dlouho jediným kolektivním sportem pro chodící tělesně postižené 

sportovce a byl jedním z prvních provozovaných sportů v Československu. Volejbal 

stojících hrají sportovci s postižením dolních končetin. Hraje se v postatě jako volejbal 

zdravých. 

V současnosti je na programu paralympijských her zařazen pouze volejbal sedících, 
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když byl z POH 2004 v Athénách vyřazen volejbal stojících pro malý počet zemí, které se 

pravidelně účastní mezinárodních soutěží. V obou kategoriích se však konají pravidelná 

mistrovství Evropy a světa. V ČR probíhají pouze soutěže ve volejbalu stojících. 

Vzpírání 

První soutěže se začaly vypisovat v 50. letech. Vzpírání tělesně postižených se od 

zdravých sportovců značně liší, protože se provádí vleže na zádech. Je odvozeno od 

posilovacího cvičení na lavičce známého pod označením benchpress. Jsou používány 

stejné činky jako při vzpírání zdravých. 

Vzpírání je paralympijským sportem určeným především pro silové typy. 

Benchpress je jedinou disciplínou pro sportovce deseti váhových kategorií. Sportovci se 

nerozdělují do kategorií podle stupně postižení. Sport mohou provozovat osoby s 

jakýmkoliv postižením, musí však splňovat kritéria minimálního postižení. 

Závěsný kuželník 

Závěsný kuželník (ruský kuželník) je hra pro jednotlivce, smíšená tří až čtyřčlenná 

družstva. Ve družstvech se u nás hraje I. - III. liga a pro jednotlivce je pořádáno MČR. 

Tento sport nemá dnes žádné ambice stát se paralympijským sportem. 

V závěsném kuželníku se soutěží v těchto disciplínách: 

a) Hody do plných - Před každým hodem se postaví do základního postavení všech devět 

kuželek. Závodník vždy hází do plného počtu (tj. do devíti) kuželek. 

b) Hody dorážkové - Po každém hodu se odstraní poražené kuželky a závodník hází do 

zbylých. Pokud padne poslední kuželka z devíti, pak se znovu hází do všech devíti 

kuželek. 

c) Hody sdružené - Tato soutěž je kombinací obou předešlých. První polovina hodů se hází 

do plných a druhá se hází dorážkovým způsobem. 

Počet hodů v disciplínách „hody do plných" a „hody dorážkové" je 10, 20 nebo 30, počet 

hodů sdružených je 20,40 nebo 60. 
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3.3.2 N a b í d k a sportovní č innost i p ro T P v j edno t l ivých kra j ích 

Vyhledala jsem sportovní organizace a kluby z celé ČR, pro přehlednost jsem je 

rozdělila do krajů. U každého je uvedena poštovní adresa, u většiny telefonní číslo, e-

mailová adresa, kontaktní osoba a kontakt na tuto osobu. Dále uvádím, jaké sporty se 

v organizaci provozují, na jaké úrovni je možno se těmto sportům věnovat a pro jakou 

věkovou skupinu jsou určeny - děti, mládež od 6 - 17 let, dospělí od 18 let. 

Je- li sport provozován vrcholově, jedná se o sportovní činnost zpravidla na úrovni 

reprezentace, jejímž cílem je individuálně maximální výkon, vyžaduje odborné 

individuální vedení. Výkonnostní sport je zpravidla organizovaný s pravidelnou přípravou, 

cílem je výkon přinášející uspokojení z činnosti. Sportování na rekreační úrovni má 

podobu zájmové činnosti ve volném času, hlavním cílem je prožitek. 

Praha 

SK KONTAKT Praha 
Adresa: Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 169 17 Praha 6 
Tel./fax: 233 351 322 
E-mail: praha@kontaktbb.cz 
Kontaktní osoba: Jan Nevrkla - 602 661 370, e-mail: jan.nevrkla@kontaktbb.cz 
Internet: www.kontaktbb.cz 
Sport: plavání - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

TJ Spastic Sport Praha 
Adresa: Katusická 682/14, 197 00 Praha 9 - Kbely 
Tel: 286 854 378 
Kontaktní osoba: Bc. Jana Kotěrová -předsedkyně, 603 298 732, koterov@msmt.c 
Internet: www.stspraha.adam.cz 
Sport: atletika, boccia, cyklistika (tricykl, bicykl), lukostřelba, plavání, stolní tenis, šachy, 

závěsný kuželník - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
vodní turistika, běžecké lyžování pro chodící - týdenní pobyty, rekreačně 

Cílová skupina: děti (vodní turistika od 9 let, lukostřelba od 11 let), mládež, dospělí 

TJ Orion Praha 
Adresa: Pod Terebkou 3, 140 00 Praha 4 
Tel.: 261 217 405,244 453 525 
Kontaktní osoba: Elvíra Zamrazilová 
Sport: jezdectví - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 
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Klub Kvítek 
Adresa: Křížovnická 6, 110 00 Praha 1 

Stáj: Ondřejov, okr. Praha-východ 
Tel.: 222 312 950 
E-mail: klub.kvitek@atlas.cz 
Kontaktní osoba: Jana Zenklová, tel 604 209 987 
Internet: www.kvitek.org 
Sport: jezdectví - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

USK META Praha 
Adresa: Vajdova 11, 102 00, Praha 10 
Tel.:+420 274 813 741 
Kontaktní osoba: Sergej Pokorný, e-mail: pokorny@meyra.cz 
Sport: basketbal - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: mládež od 15 let, dospělí 

PRAGUE ROBOTS 
Adresa: Trnkovo nám.l, 152 00 PRAHA 5 
Kontaktní osoba: Miloš Bouška, tel. 737 840 005, milop@praguerobots.cz 
Sport: ragby - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: dospělí 

TJ Tatran Střešovice 
Adresa: Sibeliova 368, 160 00 Praha6 
Kontaktní osoba: Jakub Koucký - 603417701, jakub.koucky@seznam.cz 
Internet: www.tatran.cz 
Sport: florbal - výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SKV Praha 
Adresa: Centrum Paraple, Ovčárská471, 108 00 Praha 10 - Malešice 
Kontaktní osoba: Pavel Toman, toman@esmail.cz 
Internet: www.skvpraha.org 
Sport: lyžování (monoski a biski), stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 

florbal (pro začátečníky jsou pořádána soustředění) - výkonnostně, vrcholově 
orientační závod - rekreačně, výkonnostně 
turistika, potápění - rekreačně 

Cílová skupina: dospělí 

Občanské sdružení Restart 
Adresa: Příbramská 1214, 26301 Dobříš 
Kontaktní osoby: Ilona Kolková - 602 279 599; Jaroslav Bečka - 602 214 936 
Pravidelná činnost: Od října do června bazén Slávie Praha, ul. Vladivostocká 10, Praha 10 
Sport: potápění - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: dospělí 
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EWSC LITA SPORT Praha 
Adresa: Kodymova 2526, Praha 5 - Stodůlky 158 00 
E-mail: info@ewsport.or 
Sport: výkonnostně, rekreačně 

florbal na elektrických vozících 
Cílová skupina: mládež od 15 let, dospělí 

TJ Slovan Svoboda Praha 
Adresa: Novorossijská 14,110 00 Praha 10 
E-mail: slovansvoboda@volny.cz 
Kontaktní osoba: Vladimír Ducháček 
Sport: rekreačně, výkonnostně - volejbal stojících 

rekreačně, výkonnostně, vrcholově - stolní tenis 
Cílová skupina: dospělí 
v 

SK Gemini Praha 
Adresa: 28. pluku 36/881, 100 00 Praha 10 
Tel. 271 373 785 
Kontaktní osoba: Josef Fendrych - předseda, 602 297 986 
Sport: šachy - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Rafting Club Handicap 
Adresa: Na Rokytce 1114/10, 180 00 Praha 8 
Tel.: 0603/456 560 
Sport: raft - rekreačně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SC Jedličkova ústavu Praha 
Adresa: V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 
Tel./fax: 261 211 105, linka 304 
E-mail: scjupraha@centrum.cz 

scjupraha@jus.cz 
Kontaktní osoba: Bc. P. Vrbová, Mgr. P. Martínek 
Internet: www.scjupraha.eu 
Sport: atletika, boccia, curling, cyklistika, lukostřelba, stolní tenis, střelba ze vzduchové 

pušky, závěsný kuželník, šachy, florbal- rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
fotbal, kurzy monoski - rekreačně 

Cílová skupina: děti, mládež 

Adrenalin Bez Bariér, o. s. 
Adresa: Hornomlýnská 1255/6A, Praha 4-Kunratice 148 00 
E-mail: abb@adrenalinbb.cz 
Kontaktní osoba: Tomáš Uhlík - 775 253 443, e-mail: tomas@adrenalinbb.cz 
Internet: www.adrenalinbb.cz 
Sporty: adrenalinové - kitting, downhillová čtyřkolka, skoky z letadla, jachting, lyžování 

- rekreačně 
Cílová skupina: mládež, dospělí 
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Centrum tenisu na vozíku Praha 
Adresa: Toušeňská 581/3, 142 00 Praha 4 
Kontaktní osoba: Ivan Vyvadil - 603 730 849, vyvadil.ivan@cwta.cz 
Sport: tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: dospělí 

Centrum sportovních aktivit 
Adresa: Loděnice UK Regata, Podolské nábřeží č. 4., Praha 4 
Tel. 777 299 988, 220 172 178 
Kontaktní osoba: PaedDr. Jan Hruša, CSc. - vedoucí centra, hrusa@ftvs.cuni.cz 
Internet: www.cuni.cz/UK-1657.html 
Sporty: kanoistika, cyklistika, jachting, stolní tenis, posilování - rekreačně, výkonnostně 

jachting, lyžování - několikadenní pobyty - rekreačně 
Cílová skupina: studenti UK 

Sport Club K3 
Adresa: Zdiměřická 1450, Praha 4-Jižní Město 149 00 
Tel.:603 966 136 
E-mail: SCK3@seznam.cz 
Internet: www.sportklubk3.wz.cz 
Sport: cyklistika - zakládání klubu cyklistiky pro TP 

S t ředočeský k ra j 

TJ Elán Kladno , j , 
Adresa: TJ Elán Kladno, Mládežnická 837, 272 04 Kladno 4 
Tel.: 728 875 537 
Kontaktní osoba: Zdeněk Černý 
Sport: cvičení zdrav. TV, kuželky, šachy, atletika, turistika, cyklistika 

výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

ŠO TP Nova Kladno 
Adresa: Zdibská 175, 250 65 Líbezníce 
Kontaktní osoba: Václav Tóth, ver.va@tiscali.cz, mob.: 606 276 404 
Sport: šachy 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK TP a V Kladno 
Adresa: P.O.Box 35, 272 04 pošta Kladno - Rozdělov 
Tel.: 312 267 369 - p. Černý 
Kontaktní osoba: Jiří Jílek - předseda SK 
Sport: kuželky - rekreačně, výkonnostně 

turistika 
Cílová skupina: mládež od 16 let, dospělí 
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SC Kolín - Draci Kolín 
Adresa: Kolínská 208, 280 02 Kolín - Sendražice 
Tel.: 321 723 819 
E-mail: koala.kolin@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Michal Najbrt, 777 646 703 
Internet: www.draci-kolin.cz 
Sport: sledge hokej - výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: dospělí 

TJ Labe Kolín 
Adresa: Radim 337 Radim u Kolína 281 03 
E-mail: riha.vlastimil@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Homola Petr, 728 068 343 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

TJ Radovesnice 
Adresa: K rybníku 3, Radovesnice 1, 280 00 Kolín 
Kontaktní osoba: František Hladík 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: dospělí 

SK KONTAKT Kladruby u Vlašimi 
Adresa: Kladruby 34, 257 62 Kladruby u Vlašimi 
Kontaktní osoba: Štěpánka Foxová, +420 777 081 415, e-mail: kladruby@kontaktbb.cz 
Internet: www.kontaktbb.cz 
Sport: plavání - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Cesta životem bez bariér - o. s. pro studium a sport bez bariér 
Sídlo: Paběnice 75, 286 01 Čáslav 
Kancelář: ZŠ, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora 
Tel. č.: 776 611 484, 739 619 288 
Kontaktní osoba: Petra Hnátová- předsedkyně,hnatova@zsjp.kutnahora.cz 
Internet: www.zsjp.kutnahora.cz/zivot.htm 
Sport: plavání (od září 2007) + podle zájmu další - rekreačně 
Cílová skupina: děti, mládež 

J ihočeský k ra j 

SK KONTAKT Č. Budějovice 
Adresa: U Lesa 4, České Budějovice, 370 05 
Kontaktní osoba: Lubo Bičej - vedoucí střediska, +420 724 
338 231,lubo.bicej@kontaktbb.cz 
Internet: www.kontaktbb.cz 
Sport: plavání - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 
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SKV Králové Č. Budějovice 
Adresa: Karla Weise 2517/16, 370 04 České Budějovice 
Tel.: +420774705040 
E-mail: skv.kralove@ccntrum.cz 
Kontaktní osoba: Zdeněk Klíma, +420608315533, klima.zdenek@seznam.cz 
Internet: www.skv-kralove.cz 
Sport: sledge hokej (B.B. Budweiser Kings), florbal na vozíčku - výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: dospělí 
l.CZP Jihočeského kraje 
Adresa: Vltavské nábřeží 5/a, 370 01 České Budějovice 
Tel./fax 385 347 806 
E-mail: czpcb@volny.cz 
Kontaktní osoba: Jiří Smékal, +420 604 718 304 
Internet: www.handicapbudweis.com 
Sport: rekreačně, výkonnostně, vrcholově 

fitness, vzpírání, atletika, stolní tenis, cyklistika, šerm 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Dětské centrum ARPIDA 
Adresa: U Hvízdala 09, 37011 České Budějovice 
Tel.: 385521287 
E-mail; arpida@dcarpida.cz 
Kontakt: Miloslava Stojanová 
Internet: www.dcarpida.cz 
Sport: jezdectví - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež 

POHYP 
Adresa: Ranč IXION, 39701 Chrastiny - Na Křižatkách, okr. Písek 
Tel: 606704404 
E-mail: info@rancixion.cz 
Kontaktní osoba: Martina Jestřábová 
Internet: www.rancixion.cz 
Sport: jezdectví - rekreačně 
Cílová skupina - děti, mládež, dospělí 

SK KONTAKT Jindřichův Hradec 
Adresa: Relax Vajgar 865/III, 377 01, Jindřichův Hradec 
Kontaktní osoba: Ivan Jůna, +420 776 225 034, e-mail: jindrichuv.hradec@kontaktbb.cz 
Internet: www.kontaktbb.cz 
Sport: plavání - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 
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Plzeňský kra j 

SKH Meteor Plzeň 
Adresa: Pod vrchem 77, 312 08 Plzeň 
Tel.: 604 564 357, 737 535 083 
E-mail:skhmeteor@seznam.cz 
Internet: www.meteorplzen.wz.cz 
Sport: florbal - výkonnostně, rekreačně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Jezdecká společnost Plzeň - BORY (JSPB) 
Adresa: Dobřanská E 1771, 32000 Plzeň 
Tel.: 377423793 
Kontaktní osoba: MUDr. Vladimír Čech 
Sport: jezdectví - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí do 25 let 

SK TPS Lhůta u Plzně 
Adresa: Lhůta 54332 01 Tymákov 
E-mail: joly@centrum.cz 
Kontaktní osoba: Miroslav Kugler 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 

turistika 
Cílová skupina: dospělí 

Sportovní klub vozíčkářů Klatovy 
Adresa: Šmilovského 668, 340 22 Nýrsko 
Kontaktní osoba: Miloš Kalousek, 603 229 088, 776 229 488, kalousekm@centrum.cz 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Kar lova r ský kra j 

SKVZR Cheb 
Adresa: Šlikova 16, 350 02 Cheb 
Tel.: 166 424654 
E-mail: skvzr.cheb@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Harant - předseda, tomas.harant@worldonline.cz 
Internet: http://www.sweb.cz/skvzr.cheb 
Sport: stolní tenis, lukostřelba, tenis, atletika, kuželky, kulečník, šipky, vzpírání, plavání 

- rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK KONTAKT Karlovy Vary 
Adresa: Vrázova 6, 360 00, Karlovy Vary 
Tel.: +420 353 222 536, linka 208 
E-mail: karlovy.vary@kontaktbb.cz 
Kontaktní osoba: Štěpánka Řehořková, +420 724 219 096 
Sport: plavání - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
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Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 
SKV NOWACO Karlovy Vary 
Adresa: Na Vyhlídce 27, 360 01 Karlovy Vary 
Tel/Fax: +420 - 353 237 163 
Kontaktní osoba: Robert Schneider - předseda, +420 777271294, 
schneider.robert@seznam.cz 
Internet: www.skvnowaco.cz 
Sport: sledge hokej - výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti(cca od 9 let), mládež, dospělí 

r 

Ústecký kraj 

TJ ZP Nola Teplice 
Adresa: Jaselská 355, 415 03 Teplice 
Tel.: 417 570 197 
E-mail: tjnola@volny.cz 
Internet: www.volny.cz/tjnola 
Kontaktní osoba : Jaroslav Hybš, 724 073 459 
Sport: šachy, střelba, lukostřelba, plavání, cyklistika, stolní tenis, atletika, boccia, curling a 

závěsný kuželník - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
vodní turistika, běžecké lyžování (v rámci týdenních pobytů) - rekreačně 

Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK Děčín 
Kamenická 74, 405 01 Děčín I 
Tel.: 412 527 728,607 913 392 
Kontaktní osoba: Pavel Rouček 
Sport: plavání - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: dospělí 

L iberecký kra j 

KAV Liberec (Klub aktivních vozíčkářů) 
Adresa: Pelešany 43, 511 01 Turnov, 
Tel.: 485 131 841 
E-mail: info@kav.cz 
Kontaktní osoba: Tomáš Zajpt zajpt - 605 158 153, zajpt@kav.cz 
Internet: www.kav.cz 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: dospělí 

SKST Liberec (sportovní klub stolního tenisu) - oddíl LSKV Liberec (Liberecký 
sportovní klub vozíčkářů) 
Adresa: SKST vozíčkáři Liberec, Bezová 359/8, 460 14 Liberec 13 
E-mail: lskv@volny.cz 
Kontaktní osoba: R. Tauš, taus@seznam.cz 
Internet: www.lskv.cz 
Sport: stolní tenis, atletika, tenis, lukostřelba, střelba ze vzduchovky - rekreačně, 

výkonnostně, vrcholově 

41 

mailto:schneider.robert@seznam.cz
http://www.skvnowaco.cz
mailto:tjnola@volny.cz
http://www.volny.cz/tjnola
mailto:info@kav.cz
mailto:zajpt@kav.cz
http://www.kav.cz
mailto:lskv@volny.cz
mailto:taus@seznam.cz
http://www.lskv.cz


Cílová skupina: dospělí 
SK Wartenberský kolář 
Adresa: Jižní 352, 471 27 Stráž p. Ralskem 
Kontaktní osoba: Ivan Filipec 
Sport: turistika 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

TJ Slavia Liberec, oddíl TPS 
Adresa: Zhořelecká 38, 460 01 Liberec 
Tel./ Fax: 482 710 900 
Mob: 602 625 393 
e-mail: jb.slavia@quick.cz 
Kontaktní osoba: Jan Bachtík - předseda 
Sport: závěsný kuželník, dráhové kuželky, boccia, atletika - rekreačně, výkonnostně, 

vrcholově 
Cílová skupina: spastici: děti, mládež 

SK Jedlička Liberec 
Adresa: Lužická 7, 460 01 Liberec 
Kontaktní osoba: Pavel Klíma, 724 08 41 34, pavel.klima@jedlickuv-ustav-liberec.cz 
Sport: boccia, závěsný kuželník, střelba ze vzduchovky, florbal, šachy, atletika -

rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí do 25 let 

Krá lovehradecký kraj 

SKP Dynamo Hradec Králové 
Adresa: Nár. Mučedníků 115, 500 08 Hradec Králové 8 
Tel.: 495 580 327 
Kontaktní osoba: I. Koucká 

TJ ZPS Čechie Hradec Králové 
Adresa: Pod zámečkem 404, 500 02 Hradec Králové 
E-mail: cechiehk@seznam.cz, szdphk@hk.czcom.cz 
Kontaktní osoba: Vladislav Vít 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

1. krkonošský curlingový klub Trutnov 
Tel.: 604637142 
Kontaktní osoba: Radek Pokorný, pokorny.radek@quick.cz 
Internet: vmw.curlinglkck.cz/ 
Sport: curling - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: dospělí 
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Sportem proti bariérám - Český ráj 
Adresa: U Školky 488, 507 91 Stará Paka 
E-mail: spb-cr@atlas.cz 
Kontaktní osoba: J. Pelikán - 739 514 722 
Internet: www.spb-cr.ic.cz 
Sport: boccia, závěsný kuželník - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

TJ Jičín 
Adresa: Butoves 45, 506 01 Jičín 
Tel.: 493 532 876 
E-mail: mave.jicin@razdva.cz 
Kontaktní osoba: Karel Formánek, +420602101194, k.formanek@razdva.cz 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

TJ TPM Cipísek Železnice 
Adresa: Pod Koželuhy 556, 506 01 Jičín 
Tel.: 493 534 391,723 673 165 
E-mail: boccia@spastic.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Šimánek - předseda, 724 08 41 12, jirkasimanek@sendme.cz 
Sport: atletika, závěsný kuželník, kuželky, boccia - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež 

Jezdecký klub - Čagan o.s. 
Adresa: U Zámku 309, 51742 Doudleby nad Orlicí 
Tel.: 775393976 
Kontaktní osoba: Petra Prouzová - Petra.Prouzova@seznam.cz 
Internet: www.jizdarna-prouzova.euweb.cz 
Sport: jezdectví - rekreačně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK Nové Město n.Metují 
Adresa: 28.října 943, 549 01 Nové Město nad Metují 
E-mail: sportklub@quick.cz 
Tel. 491 474 270 
Kontaktní osoby: Libor Šnajdr, +420 602 117 121 

Zdeněk Šebek, +420 605 155 498,e-mail: zdenek.sebek@centrum.cz 
Internet: www.sportklub.cz 
Sport: atletika, lukostřelba, stolní tenis, curling (tento sport je provozován v Trutnově) 

- rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 
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SK Akáda Janské Lázně 
Adresa: Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně 
E-mail: info@skakada.com 
Internet: skakada.com 
Sport: plavání, lyžování na monoski - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 

florbal stojících a sedících na elektrických (EWH - klub Snow Wolves) i 
mechanických vozících - výkonnostně, vrcholově 

Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SC Obchodní akademie Janské Lázně 
Adresa: Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně 
E-mail: scoajl@oajl.cz 
Kontaktní osoba: Bc. Jindřiška Jauklová - 605 885 647, rhb@oajl.cz 
Internet: www.oajl.cz;www.scoajl.xf.cz 
Sport: šachy, závěsný kuželník, cyklistika (tricykly, bicykly), curling, boccia, atletika 

(vrhy, hody), lukostřelba - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: především spastici - studenti Obchodní akademie Janské Lázně 

Školní klub při Obchodní akademii v Janských Lázních 
Adresa: Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně 
E-mail: info@oajl.cz 
Internet: www.oajl.cz 
Sport: atletika (vrhy, hody), boccia, cyklistika, florbal, lukostřelba, šachy, závěsný 

kuželník - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK KONTAKT Janské Lázně 
Adresa: Obchodní 282, 542 25, Janské Lázně 
Tel.: +420 604 645 872 
E-mail: janske.lazne@kontaktbb.cz 
Kontaktní osoba: Kateřina Dušková - vedoucí střediska 
Internet: www.kontaktbb.cz 
Sport: plavání - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

KRONOS Pec pod Sněžkou 
Adresa: Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 
Kontaktní osoba: Jiří Dostál - předseda - (+420) 607 804 028, jdostal@chello.cz 
Internet: www.kronos-pec.cz 
Sport: lyžování stojících - vrcholově + pořádání kurzů pro začínající lyžaře 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí - s jednostrannou nadkolení amputací 
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Pardubický kra j 

SPID handicap o.p.s. - Centrum Parník 
Adresa: Pospíšilovo nám. 1693, 53003 Pardubice 
Tel.: 466 265 582, 466 260 574 - 6 
E-mail: info@vozickari.cz 
Internet: www.parnik.org 
Sport: plavání - rekreačně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Hvězda SKP Pardubice 
Adresa: Čs. armády 2515 , 530 02 Pardubice 
Tel., fax: 466 304 881 
E-mail: hvezdatps@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Eva Vindová - předsedkyně oddílu TPS, trenérka, 775 325 683 
Internet: www.hvezdatps.cz 
Sport: atletika, stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

TJ Jiskra Parbubice 
Adresa: Masarykova 112, 53304 Sezemice 
Tel.: 466 931 968 
Kontaktní osoba: Pitašová Helena, lenka.pitasova@rrapk.cz 
Sport: stolní tenis 

TJ Sokol Česká Třebová - Rybník 
Hubálkova 1940, 56002 Česká Třebová 
Kontaktní osoba: Antonín Hondl - předseda, 605 564 339 
Sport: kuželky - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

TJ Léčebna Košumberk 
Adresa: TJ Léčebna Košumberk, 538 54 Luže 
Tel.: 469 648 111 
E-mail: tj@hamzova-lecebna.cz 
Kontaktní osoba: Jaroslav Gála, 724 08 41 40, gala@hamzova-lecebna.cz 
Sport: atletika, boccia, cyklistika (bicykl, tricykl, handbike), stolní tenis, šachy, lukostřelba 

- rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
závěsný kuželník, dráhové kuželky - rekreačně, výkonnostně 

Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 
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Kra j Vysoč ina 

TJ Dětské středisko Březejc 
Adresa: TJ DS Březejc, 594 01 Velké Meziříčí 
Tel./ Fax: 566 522 089 
E-mail: tj.brezejc@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Radovan Suk - předseda, 724 08 41 36 
Internet: www.strediskobrezejc.cz 
Sport: závěsný kuželník, boccia - rekreačně, výkonnostně 

tricykly - rekreačně 
Cílová skupina: spastici - děti, mládež 

Sportovní klub Vodomílek 
Adresa: Erbenova 43, Jihlava 
E-mail: vodomilek@seznam.cz 
Tel.: +420774263030 nebo +420606278972 
Internet: www.vodomilek.wz.cz 
Sport: plavání - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež 

Stáj VOSA 
Adresa: Znojemská 22, 67401 Třebíč 
Tel.: 568809284 
Kontaktní osoba: Alexandra Vosátková - alexandra.vosatkova@nem-tr.cz 
Sport: jezdectví - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

J ihomoravský kra j 

SK Hobit Brno 
Kounicova 42, 602 00, Brno 
Tel.:+420 541 249 175 
Kontaktní osoba: Zdeněk Škaroupka, email: zdenek.skaroupka@ligavozic.cz 
Sport: basketbal - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: mládež od 15 let, dospělí 

SK Moravia Brno 
Adresa: Mikulovská 9 , 628 00 Brno 
Tel./Fax 544 211 787 
E-mail: moravia@mbox.vol.cz 
Kontaktní osoba: Pavel Šibrava, +420 777 221 330, e-maii: psibrava@nbox.cz 
Internet: www.skmoravia.cz 
Sport: cyklistika, atletika, ragby, petanque, střelba, lukostřelba, tenis, stolní tenis, basketbal 

- rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: dospělí 
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SK Brněnský plazivec 
Adresa: Oderská 5, 625 00 Brno 
Tel.: 547219657 
Kontaktní osoba: Ivana Miklicová, 737 530 912, miklicovi@volny.cz 
Sport: turistika 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK KONTAKT Brno 
Adresa: Srbská 53, 612 00, Brno 
Tel., fax.: +420 541 589 333 
Kontaktní osoba: Jana Nastoupilová, +420 724 372 773, e-mail: brno@kontaktbb. 
Internet: www.kontaktbb.cz 
Sport: plavání - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Epona Brno 
Adresa: Bolzanova 28, Brno 618 00 
E-mail: epona@hipoterapie.cz 
Kontaktní osoba: V. Casková - vedoucí terapeut, 604244852 
Internet: www.hipoterapie.cz 
Sport: jezdectví - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Piafa Vyškov 
Adresa: Sdružení PIAFA, Žerotínova 2, Vyškov, 
Tel.: 517 325 072 
Mob.: 603 813 461 
E-mail: piafa@piafa.cz. 
Internet: www.piafa.cz 
Sport: jezdectví - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SO Habrovany 
Adresa: Habrovany 1, 683 01 Rousínov 
Tel.: 517 374 294 
Kontaktní osoba: Jiří Šandera 
Sport: šachy - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: dospělí 

Handicapsport Hodonín 
Konečná 5, Hodonín, 69501 
Tel.: 518 354 950 

TJ ČKD Blansko 
Adresa: Údolní 10, Blansko 
Tel.: 516 414 485 
E-mail: info@tjckd.bk.cz 
Sport: kuželky - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: dospělí 
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Handicap Sport Club Velké Meziříčí 
Adresa: Komenského 6, Velké Meziříčí 
Internet: www.hscvm.ic.cz 
Sport: boccia, curling, atletika, závěsný kuželník, stolní tenis, šachy - rekreačně, 

výkonnostně, vrcholově 
bowling, šipky, turistika - rekreačně 

Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK Kociánka Brno 
Adresa: Kociánka 2, 612 47 Brno 
Tel. - kancelář SKK: 00420 515 504 351 
E-mail: skkbrno@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Petr Horáček, 603 885 594 
Internet, www.skkbrno.cz 
Sport: atletika, boccia, curling, cyklistika, dráhové kuželky, florbal, lukostřelba, plavání 

slalom vozíčkářů, stolní tenis, střelba ze vzduchovky, šachy, vodní turistika, 
závěsný kuželník 

Cílová skupina: spastici - děti (cyklistika, dráhové kuželky, florbal, lukostřelba, střelba : 
vzduchovky - až od 10 let), mládež 

Centrum tenisu na vozíku Brno 
Adresa: Kounicova 79, 602 00 Brno 
Tel./fax: 545 211 035 
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Císař - 777 684 578, cisar.martin@cwta.cz 
Sport: tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: dospělí 

Zl ínský kraj 

TJ Start VD Zlín 
Adresa: Kuty 1944, 760 01 Zlín 
Sport: turistika 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Z.A.S. Zlín (Zlínské aplikované sporty) 
Adresa: Broučkova 5352, 760 01 Zlín 
Kontaktní osoba: Roman Herink, 608 852 633 
E-mail: zas@ido.cz 
Sport: sledge hokej - výkonnostně, vrcholově 

boccia, curling, petanque, stolní tenis, šachy, hokej na elektrických vozících 
šipky, plavání, cyklistika 

Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SKV Otrokovice 
Adresa: Trávníky 1161, Otrokovice 
E-mail: skvotrokovice@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Lubomír Trčka, +420605125568 
Sport: atletika, tenis, basketbal, turistika - rekreačně, výkonnostně 

stolní tenis (vozíčkářů i stojících) - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 
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Hippocentrum Jasenka 
Adresa: Jasenka 20, 75501 Vsetín 
Tel.: 571414060 
Kontaktní osoba: Věra Borovičková 
Sport: jezdectví - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

O l o m o u c k ý kra j 

AK Olomouc 
Adresa: Třída 17.1istopadu 3, 772 00 Olomouc 
Tel.: 585 224 676 
E-mail: akol@centrum.cz 
Kontaktní osoba: Eva Kacanu - +420 737 331 905, e-mail: k.eva@worldonline.cz 
Internet: www.atletika.olomouc.cz 
Sport: atletika - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

APA VČAS Olomouc 
Adresa: Dr. Milady Horákové 7, Olomouc 772 00 
Tel.: 585 204 341 
Fax.: 585 204 342 
Kontaktní osoba: Mgr. Milan Svoboda - tel.: 777220091, svoboda@apavcas.cz 
Internet: www.apavcas.cz 

www.sledge-olomouc.com/cs 
Sport: lyžování (monoski), boccia, atletika, plavání, jezdectví, sledge hokej (Olomoučtí 

Kohouti) - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

KČT Sigma Olomouc 
Adresa: Legionářská 12, 779 00 Olomouc 
Tel.: 585 412 581 
Sport: turistika 

Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK TPS Olomouc 
Adresa: Akademická 8, Olomouc 772 00 
E-mail: greif@email.cz 
Kontaktní osoba: R. Grónský, 602 776 318 
Sport: střelba - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 
Základní církevní škola sester voršilek Olomouc 
Adresa: Aksamitova 6, 77200 Olomouc 
Tel.: 723753511 
Kontakt: Arnoštka Ježková 
Sport: jezdectví - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež od 6 - 15 let 
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Voltiž Olomouc 
Adresa: Selské náměstí 36, 77300 Olomouc - Chválkovice 
Tel.: 603523837 
Kontaktní osoba: Tamara Václavíková 
Sport: jezdectví 
Cílová skupina: děti od 12 let, mládež, dospělí do 20 let 

Handicap Pamír Radíkov (Rekreační středisko Radíkov) 
Adresa: Pod Věží 30, 77200 Olomouc - Radíkov 
Tel.: 585385040 
Kontaktní osoba: Marie Chromčáková 
Sport: jezdectví 

Cílová skupina: děti od 8 let, mládež, dospělí do 25 let 

SK TPT v Zábřehu 
Adresa: Nemile-Lupěné 48, 78901 Zábřeh 
Kontaktní osoba: Jaroslav Kajnar, 737571259 
Sport: turistika 
Cílová skupina: dospělí 
TJ Invaclub Loštice 
Adresa: Vlčice 519, 789 83 Loštice 
Tel./Fax: 583 445 142 
E-mail: invaclub.lostice@tiscali.cz 
Kontaktní osoba: Stanislav Navrátil, 724 117 986 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

TJ Sokol Temenice 
Adresa: Dolnomlýnská 3, 787 01 Šumperk 
Tel.: +420583216624 
Kontaktní osoba: Mgr.Ivan Vavřík, +420603257876, vavrik@tiscali.cz 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Moravskos lezký kraj 

SK KONTAKT Ostrava 
Adresa: Elektrárenská 5707, Ostrava Svinov 
E-mail: ostrava@kontaktbb.cz 
Kontaktní osoba: Petr Musálek - vedoucí střediska, +420 604 659 527 
Sport: plavání - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK ZdP turistů Ostrava 
Adresa: Hornická 54, 709 80 Ostrava 9 
Sport: turistika 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 
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TJ Baník Ostrava 
Adresa: Za školkou 12-251, 717 00 Ostrava 
Tel. 596 643 232 
Kontaktní osoba: Milan Kožušnik - 732 937 989, e-mail: milan_kozusnik@bc-mehz.cz 
Sport: atletika, stolní tenis, volejbal, kuželky, tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK Ostrava - Koníci Ostrava 
Adresa: Tarnavova 6, Ostrava-Zábřeh 700 30 
Tel.: 595 781 901 
Kontaktní adresa: Huner Martin - předseda, MartinHuner@seznam.cz 
Internet: www.skostrava.cz 
Sport: ragby - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: dospělí 

FBC Pepíno Ostrava - ABAK vozíčkáři 
Adresa: Motýlova 16, 713 00 Ostrava - Heřmanice 
Kontaktní osoba: Petr Koutný - 603 362 127, Petr.Koutny@fbcostrava.cz 
Internet: www.fbcostrava.cz 
Sport: florbal - výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SKV Ostrava - sportovní klub vozíčkářů 
Adresa: 30.Dubna 17, P.O. BOX 16, 702 16 Ostrava 
Tel.: 596885334 
Kontaktní osoba: Zdeněk Jedlička, +420 777 345 701 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK BESKYD Handicap 
Adresa: Jana Maluchy 63/209, Ostrava-Dubina, 700 30 
Kontaktní osoba: Milan Chromič - předseda 
Internet: www.skbeskyd.com 
Sport: atletika, ragby - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: dospělí 

SKST Baník Havířov 
Adresa: Moravská 10, 736 01 Havířov - Šumbark 
Kontaktní osoba: Csonka Gaspar - 606 712 562 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Dětský ranč Hlučín 
Adresa: Celní ulice, 74801 Hlučín 
Tel.: 695043033 
E-mail: detsky.ranc@c-box.cz; ranc@detskyranc.info 
Kontaktní osoba: Josef Dudek - 605 249 316 
Internet: www.detsky-ranc.cz 
Sport: jezdectví - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: děti, mládež 
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Centrum tenisu na vozíku Karviná 
Adresa: U lesa 869, 734 01 Karviná 
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Dyszkiewicz - 602 530 397, dyszkiewicz@stars-karvina.cz 
Sport: tenis 
Cílová skupina: dospělí 

KČT ZdP Elán Opava 
Na Pastvisku 11, 747 05 Opava 5 - Kateřinky 
Tel/fax: +420 553 731136 
mobil: +420 607 854554 (pro hovor), +420 728 753351 jen pro SMS 
E-mail: kct-zdp-elan.opava@seznam.cz 
Internet: www.turistikapostizenych.webz.cz 
Sport: turistika 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK Bavaria Fitness Opava 
Adresa: Hlavní 68, 747 06 Opava 6 
Tel.: 553710097 
E-mail: info@bavaria-fitness.cz 
Internet: www.bavaria-fitness.cz 
Sport: vzpírání - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: dospělí 

TJ Sokol Opava 
Adresa: B. Němcové 22 , 74601, OPAVA 
Tel.: 553 615 733; 553 615 460; 603 772 444 
E-mail: sokolopava@tiscali.cz 
Internet: www.volny.cz/sokolopava 
Sport: atletika - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

TJ Meta Opava 
Adresa: U Hřiště 41, 747 06 Opava 
Tel.: 553710433 
Mobil: +420 606 585 848 
E-mail: jaroslava.vichova@cuzk.cz, vichic@email.cz 
Sport: kuželky 
Cílová skupina: dospělí 

Alfa SKI Opava 
Adresa: Opava, Olomoucká 58 
Kontaktní osoba: Radim Lanča, 777779949, radim.lanca@worldonline.cz 
Sport: lyžování 
Cílová skupina: dospělí 
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Sokol Kateřinky 
Adresa: Na pastvisku 12 Opava 5 747 05 
Tel.: 553 730 298 
Kontaktní osoba: Ribka Bohuslav, 605 707 382, bohuslav.ribka@quick.cz 
Sport: stolní tenis - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

ŠK TP Hrabyně 
Adresa: ÚSP 3/201, 747 67 Hrabyně 
Tel.: 553 775 268 
E-mail: chovanec.karel@volny.cz 
Sport: šachy - rekreačně, výkonnostně, vrcholově 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

SK ZPS Frýdek-Místek 
Adresa: Čs. armády 722, Frýdek-Místek 73801 
Tel.: 558 644 708 
Kontaktní osoba: Milan Kubala - 736 202 197, milankubala@seznam.cz 
Sport: volejbal stojících, stolní tenis, atletika 
Cílová skupina: dospělí 

SKV Frýdek-Místek 
Adresa: Sadová 604, 738 01, Frýdek-Místek 
Tel.: +420 558 637 985 
E-mail: skvfm@skvfm.com 
Kontaktní osoba: Zdeněk Šnajder - email: skvfm_snajder@centrum.cz 
Internet: www.skvfm.com 
Sport: cyklistika (handbike), sjezdové lyžování, basketbal - rekreačně, výkonnostně, 

vrcholově 
vodní lyžování, paragliding - rekreačně 

Cílová skupina: mládež od 15 let (basketbal), dospělí 

TJ Olympia Bruntál 
Adresa: Zahradní 1, 79201 Bruntál 
Tel./fax: 420/554 718 245 
E-mail: cstv.bruntal@iol.cz 
Kontaktní osoba: Jan Urban - předseda, 420/606 840 173 
Sport: fotbal, kuželky - rekreačně, výkonnostně (účast na turnajích po celé CR + fotbalisté 

jezdí i na turnaje do partnerského města Castellarano v Itálii) 
Cílová skupina: dospělí 

ZdP „Život" Bohumín 
Adresa: Šunychelská 1115, 73581 Bohumín. 
Kontaktní osoba: E. Tomaštíková 
Sport: turistika 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 
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TJ Krnov ZPS 
Adresa: Chářovská č. 7, 794 01 Krnov 
Kontaktní osoba: Věra Fridlová, 603 787 426 
Sport: stolní tenis - rekreačně 
Cílová skupina: dospělí 

TJ Jiskra ZPS Rýmařov 
Adresa: Jesenická 40, 795 01 Rýmařov 
Tel.: 554213375 
Kontaktní osoba: Ing. Josef Lutz 
Sport: kuželky - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: dospělí 

TJ Respekt Frenštát pod Radhoštěm 
Adresa: Martinská čtvrť 1135, Frenštát pod Radhoštěm 744 01, 
Tel.: 556 836 991 
Kontaktní osoba: Irena Badačová, 777 566 321, birena@quick.cz 
Sport: šachy 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 

Sportovní stáj Hermelín - klub Nový Jičín 
Adresa: Hřbitovní 101, 74101 Nový Jičín 
Tel.: 556709152 
Kontaktní osoba: Miroslav Vaniček 
Sport: jezdectví - rekreačně, výkonnostně 
Cílová skupina: klienti z ústavu péče pro mládež + ostatní po dohodě 
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v v .,ř , v v u ž i t í nab ízených služeb 3.3.3 Podmínky umožňu j í c í využi t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Zda tělesně postižení sportuji n e z a v ^ ^ ^ ^ c h a r a k terizovány níže. 

jejich účast ovlivňuje mnoho iaktor . ^ m o ž nost i sportování TP osob 
• , - faktory ovlivňuji ne jv íc V kapitole 4. pak zkoumám, jake taktory 

v pražském kraji. 

Zdravotní stav ^ rozhodování se tělesně postiženého člověka, 
Zdravotní stav je základní hledíš o p r o ^ ^ ^ p Q s t i ž e n í m o h o u být trvalého 

zda se začne věnovat nějaké sportovní c ^ l é w s k é zásahy. Tito lidé mohou 
vvznamné změny a 

charakteru, kde se neočekavaji vy ^ ^ d ů l e ž i t é s p rávné dávkování a výběr se 

vykonávat pohybovou a sportovní činnost, e ^ t ě l e Sné postižení, které 
' Měkteří lidé maji vsaK iaivu 

zřetelem na tělesné postiženi. íNe* ^^ ^ m Q Ž n é j p r o t o ž e jsou buď trvale 

vyžaduje soustavnou léčbu, sportovaní pro ^ ^^ místnosti či venku, ale sportovní 
upoutáni na lůžku, nebo se sice mohou po y 

činnost by mohla jejich zdravotní stav zhoršit. ^ ^ ^ ^ ge t ě l e s n ě postižený 
.•V Í ovlivňuje, j " 

Také typ zdravotního postiz ^ ^ ^ postiženým stojícím, jiné vozíčkářům, 
člověk bude věnovat. Jsou sporty urcene ^ ^ rukama, nebo se musí pohybovat 
Také velmi záleží, zdaje vozíčkář schopen po an ^ ^ ^ y o z í k u m a j í n a v ý b ě r jen 

na elektrickém vozíku. Lidé pohybující » e j » 

z několika málo sportů, kterým se mohou venova . 

Zájem n é h o d 0 V 0 l u j e zúčastnit se sportovních aktivit, 

I když zdravotní stav tělesne pos iz ^ ^ ^ b ý t různé. Postižení trpí často 

Postižený nemusí mít o tuto činnost zájem, n j i ^ ^ ^ k v ů U obavě z případného 

Pocity méněcennosti, bojí se např. zkus* ^ ^ ^ a k t i v i t u , která je postiženým 

neúspěchu. Nebo mají zájem o úplně Jinou vo ^ ^ p o t f e b a p ohybu, je důležitá 

osobám nabízena. Neprobudí-li se v č l o v e J ^ ^ n e m u s í h n e d s t á t členem nějaké 

motivace okolí - rodiny, přátel, lékaře...Pos i z p o b y t ů p r 0 t ě l e s n ě postižené, 
o- vVUžít nabídky spu"-sportovní organizace, ale muze vy ^ s p o r t ů vyzkoušet. 

která pořádají různá sdružení, a tam si mnoho 
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I n f o r m o v a n o s t 

Tělesně postižený by měl vědět, že i on má možnost sportovat. Je důležité, aby 

věděl, jakých disciplín se může zúčastnit, aby o nich měl základní povědomí, znal jejich 

podstatu. Nejvíce informací lze získat z internetu a částečně z televize - ze sportovních 

zpráv a dokonce existuje pořad věnující se sportu tělesně postižených. Dále je potřeba znát 

sportovní kluby a jednoty ve svém okolí a jejich nabídku sportů pro tělesně postižené. 

Vyčerpávající informace lze opět najít na internetu. Základní informace by měl být 

schopný podat ošetřující lékař, pracovník ústavu a je také možné se obrátit na různá 

Poradenská centra pro postižené, která sídlí v každém kraji po celé republice. 

Přístup k zařízením 

Důležitou podmínkou možnosti sportování je dostupnost sportovních zařízení. 

Hlavní překážkou je neexistence vhodných zařízení. Velmi omezující je také přílišná 

vzdálenost. Pro vozíčkáře jsou pak velkým problémem bariéry, které cestování na 

sportoviště znepříjemňují či dokonce znemožňují. 

Osobn í a s i s t e n c e 

. . . o n { n l nntřebuií asistenci jiného člověka ktomu, Osoby s těžším zdravotním postižením potreouji 

i ,. , , xvtorvrh soortovních klubech mohou např. při % se na dané sportoviště dostali. V nekterych spono 
• 1 o ctní účast tělesně postiženého muže být tedy nedostatku asistentů vyžadovat asistenci vlastni. Ucast teie P 

Svislá i na možnostech člověka, který asistenci poskytuje. 

Finance 

•sts íp notřeba vynaložit určité finanční Na sportování, dopravu na sportoviste je potřeb y 
, ., uoravené vozíky, na ktere je sice Prostředky. Některé druhy sportů vyžaduji specialne upra 

*ožné získat příspěvek, ale část si musí uhradit sportovec sám. 

Věk a pohlaví XI , • 

• w 7 V nouze pro určitou věkovou skupinu -Některé sportovní kluby organizuj, k u ^ t Q m a j { > ^ p o s t i ž e n é 

* Pouze pro děti a mládež nebo pouze pro dospde- J 
2e»y- Pokud se chtějí věnovat kolektivnímu sportu, musí 
s muži. 
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Z d r a v o t n í k l a s i f i k a c e 

Sportovních disciplín se zúčastňují sportovei s různým tělesným postižením. Aby 

někteří nebyli kvůli svému postižení v nevýhodě oproti méně postiženým, byla stanovena 

zdravotní klasifikace, a tak se do sportovní činnosti může zapojit velký poěet postižených. 

Cílem klasifikace je zajištění spravedlivého soutěžení z hlediska druhu a velikosti 

hendikepu. Klasifikační systémy vyrovnávají rozdíly vzniklé různým druhem a stupněm 

postižení. Každý sport má svůj klasifikační systém. Jednotlivé systémy však vycházejí 

* určitých obecných klasifikačních modelů, které jsou zvlášť pro amputáře, ochrnuté 

sportovce a spastiky. 

1) Klasifikace amputářů: 

AI Oboustranná nadkolenní amputace (2AK) 

A2 Jednostranná nadkolenní amputace (1AK) 

A3 Oboustranná podkolenní amputace (2BK) 

A4 Jednostranná podkolenní amputace (1BK) 

A5 Oboustranná nadloketní amputace (2AE) 

A6 Jednostranná nadloketní amputace (1 AE) 

A7 Oboustranná podloketní amputace (2BE) 

A8 Jednostranná podloketní amputace (1BE) 

A9 Kombinace amputací horní a dolní končetiny 

2) K l a s i f i k a c e s p a s t i k ů 

a) Spastici - vozíčkáři: CP1 • - c P 4 

L\ ' r " , stižení s vysokým stupněm křečovitosti b ) . . . k t e r ý má těžké postižen v e v š e c h 
CP 1 Kvadruplegik ^ ^ ^ ^ r o z s a h e m pohybu a ^ a b e z n í , s 

s prvky atetózy nebo chabým ^ ^ a t e toza k r e - ^ ^ 

končetinách a trupu. Nebo se m u z e o J ^ ^ ^ č l ovek závislý 

chabou funkční silou a kontrolou. 

vozíkunebopomoci. ^ ^ j e 

. . , , těžkým až středním m m é n ě 
CP 2 Kvadruplegik (tetraplcg*) s ^ ^ t e t r a ple g u je jedn 

střední, a to s atetózou či bez ní. p n s 
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Postižena a má tedy lepší funkčnost. Jedinec má chabou funkční sílu všech končetin a 
t ruPu, ale je schopen pohánět vozík. Ve statické poloze zvládne kontrolovat polohu trupu, 

ne však v pohybu. 

• 1 'k se středním postižením 
CP 3 Kvadruplegik (tetraplegik) až ̂  p o l o v i n y těla. V dominantní horní 

všech čtyř či tří končetin, nebo má te e po n ě k o l i k kroků s pomůckou, 
r• i Xv>í cílu Postiženy l-

končetině mívá téměř úplnou funkční • ^ ^ ^ ^ ^ ^ p f i p o h y b u c a s t e c n ě 

ale funkční chůze chybí. Používá vozík, který je 

kontroluje polohu trupu. 

, , ik iehož postižení je střední až těžké, zejména u dolních 
CP 4 Do této skupiny patří dipleg*. J e ň ^ ^ c e l k e m d o b r á , většinou jen s velmi 

končetin. U horních končetin a ^ ^ J ^ o U končetiny jsou nefunkční k chůzi na 
lehkým omezením nebo problémy v ^ ^ v o l e n v o z í k . 

d louhé v z d á l e n o s t i . P r o s p o r t o v n í č innos t j e p r 

b ) S to j í c í spas t i c i : C P 5 - C P 8 

etrickým středním postižením. Jedna polovina 

C P 5 D i p l e g i k s e s y m e t r i c k ý m n e b o asym^ ^ ^ ^ ^ P o s t i ž e n ý 

t ě la n e b o o b ě d o l n í k o n č e t i n y j s o u p o s t i z e y ^ ^ y ^ ^ s e 

Předky P r 0 c h u ' 
jedinec potřebuje pomocné prosu 
může objevit i t r i p l eg ik . 

« stižení je středně těžké. Atetóza je faktor, 
CPGSportovecsatetózouneboataxií jehozpo^ ^ ^ . n ě k t e ř í c h o d í c í 

který převládá nejvíce, do této třídy vs ^ p o m ů c k y . Sportovci třídy 6 mají 
Wadruplegici s křečovitostí. K chůzi nepotr 3 ^ ^ ^ ^ 5 a v § a k m a j í 

obyčejně větší potíže s ovládáním horních ^ ^ ^ ^ č i n n o s t i j e v í 

j , vh končetin, zejrnena v 
obvykle lepší funkci dolních koi 

• funkční postiženi. 
obvykle v š e c h n y č t y ř i k o n č e t i n y n u 

.nbrou funkční schopností dominantní 
Í nnloviny těla) s u ° D 1 c n nr tovec zvládne chůzi bez C P 7 H e m i p l e g i k ( p o s t i ž e n i p o l o v i y ^ ^ s p a S t i c i t o u . S p o r t o v e c 

poloviny těla. Polovina těla se vyzná 

P o m ů c e k , a l e častým jevem je kulhaní. 
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CP 8 Do této skupiny jsou řazeni jedinci s minimálním postižením - diplegici a 

hemiplegici s lehkou spasticitou (1 - 2), monoplegici (postižení jedné končetiny) a 

sportovci s lehkou atetózou. Postižený má dobrou rovnováhu, rozsah pohybu, ale může mít 

koordinační problémy, a to většinou u horních končetin. Sportovec je schopen běhat a 

skákat bez pomůcek. 

3 ) K l a s i f i k a c e o c h r n u t ý c h 

T A a rir ^m f>ntn krční míchy na úrovni C 4 - C 6 s postižením 
1 A Míšní léze v oblasti horních segmentu Krcm mu, y „v . v , . r. -]„ rnenší než stupeň tři podle svalového testu, všech čtyř končetin, u tricepsu musí byt sila menši n ^ v 

Postižený nemá žádnou rovnováhu v sedu. 

T TJ x ,,„ , , . „ , iimvni C 7 S postižením všech čtyř končetin, síla 1 B Míšní léze v oblasti krční míchy na úrovni u v 
t • v A oiobá flexe a extenze zápěstí (stupeň 0 - 3), 
tricepsu je dobrá až normální (stupen 4 - 5), siaoa uex 

rovnováha v sedu chybí. 

T . krční míchy na úrovni C 8 s postižením všech 
I C M í š n í l éze v ob las t i d o l n í c h s e g m e n t u k rcn i mio y 

«W k o n č i n , si,a tricepsu a flexe a extenze v zápěstí je norma,n, (stupeň 4 - 5), objevují se 

Poruchy jemné motoriky rukou, postižený neudrží rovnováhu v sedu. 

TT . , u no ť.rnvni Th 1 - Th 5 s postižením trupu a 
I I Mí šn í l éze v ob las t i h o r n í h rudn í m í c h y n a u r o v m f i> 
, , _ , v ; rrivnnváha trupu v sedu není zadna nebo je 
l í n í c h končetin, břišní svaly jsou nefunkční, rovnovana p 

jen slabá. 

TTT , . „ a nrnvni Th 6 - Th 10 s postižením břišních 
I I I Mí šn í l éze v ob la s t i s t řední h rudn í m í c h y n a u r o v m 

, , 10 v oořádku, dolní je nefunkční, v dolní syalů a dolních končetin, horní část brisnic 
trupu nejsou žádné funkční extenzory, rovnováha v seduje s,aba. 

TXZ . U Aní m í c h v a ho rn í ch s e g m e n t ů b e d e r n í m í c h y 
Míšní léze v ob,as,i dolních segmentu hrud • m, y ^ ^ ^ q _ % 

- «ov„i Th 11 - L 2, podle svalové », tes u ^ ^ ^ ^ ^ 

Oktenzory , r a p u a b ř i š n i svaly jsou dobré, . V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Ztečnou, funkce hýžďových svalů je take omezena, 
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v Míšní léze v oblasti dolních segmentů bederní míchy pod L 3 (uvádí se i L 4 - L 5), 

Podle svalového testuje síla kvadricepsu střední až normální (stupeň 3 - 5), břišní svaly 

jsou v pořádku, rovnováha v sedu je dobrá až normální. 

VI Míšní léze v oblasti dolních segmentů bederní míchy pod L3 (uvádí se i SI - S3), 

objevuje se pouze porucha jedné dolní končetiny či mírná porucha obou. 
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4- Výzkumná část 

vv - 5 a 6 hypotézy (viz. kap. 2). Pro splnění tohoto Táto část j e zaměřena na over metodou celého 
J S e m se — pouií. d o — o u me,odU> «e ra , 

výzkumu, a metodu rozhovoru. 

4.1 Dotazníková metoda 

, , mého výzkumu. Umožňuje rychlé, snadné a Tato metoda je základní m e t o d O U J ^ 

Přeh ledné z í s k á n í i n f o r m a c í o d v e l k é h o poct" o s o ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 2 0 0 7 Dotazníky jsem 

Dotazníkové šetření probíhalo v mesicíc ^ ^ ^ ^ y P r a z e o b ě skupiny 

udávala tělesně postiženým dětem a m l á d e ^ ^ J e d n a 5 á s t je určena pro ty, kteří se 
obdržely stejné dotazníky. Dotazník obsahuje v • ( o t á z k y 5 _ 1 2 ) , druhá pro 

• a i p -ílespoň jednou u j sportovní činnosti věnují pravideine a 

nesportující (otázky 13 - 17). t é z a cílů mé práce. Dotazníkem 
-i ° icpm vvchazeia z UJF 

Při konstrukci dotazníku jsem j 
jsem chtěla najít odpovědi na otázky týkající 

' zájmu tělesně postižených o sportovaní^ ^ ^ ^ ^ p o s t i ž e n ý c h 

" hledání příčin neprovozováni sportov , t ě ] e s n ě postižených 

" zdrojů informací o možnostech s p o r t o v n í nabídky 
- informovanosti tělesně postižených v o as 

4 1 1 Výzkum týkající se tělesné postižených dětí a mládeže v Praze 

? ^ o l e m dotazníkového výzkumu bylo zjistit údaje, o kterých se zmiňuji výše. 

Měřila jsem se na děti a mládež žijící v Praze ve věku od 7 - 17 let. Dotazníky jsem 

na pražských školách, které mají bezbariérové přístupy a umožňují tak studium 

Postiženým Z pražských škol s bezbariérovým přístupem jsem si k distribuci 

vybrala tyto školy: ZŠ Na Líše, ZŠ Chvaletická, ZŠ Burešova, ZS K Dolům, 
ed l ÍČk»v ústav a školy pro tělesně postižené-ZŠ a Gymnázium, Gymnázium Jižní město. 
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Dotazníky jsem předávala osobně. Na většině školách mi umožnili, aby děti 

vyplňovaly dotazník v mé přítomnosti, díky tomu byla návratnost dotazníků vysoká. 

Výhodou také bylo, že jsem dětem mohla vše vysvětlit, podat instrukce a motivovat j e 

k vyplnění. Spousta dětí má často částečně nebo úplně postižené i horní končetiny. Velké 

části postižených dětí jsem kvůli jejich problémům s motorickou koordinací horních 

končetin musela pomáhat já sama nebo jejich osobní asistent, děti jen diktovaly, co máme 

v dotazníku zaškrtnout. Školy Jedličkova ústavu navštěvují i děti s kombinovaným 

Postižením, s mentálním postižením a děti mimopražské. Pan ředitel se mnou ochotně 

obešel třídy a pomohl mi vybrat ty děti, které byly předmětem mého zkoumání - pražské 

děti s tělesným postižením. 
Dotazníků jsem doručila 64. Z tohoto množství jich bylo vyplněno 48. Návratnost 

dotazníků byla 75% (viz přílohy). 

4 . 1 . 1 . 1 V ý s l e d k y d o t a z n í k o v é h o š e t ř e n í 
TP dětí a mládeže v Praze 

4 . 1 . 1 . 1 , Charak te r i s t ika ^hiaví, typ postižení - mi pomohly přesně 

Odpovědi na první tři otázky - P 

charakterizovat zkoumaný soubor. 
Rozhodujícím kritériem pro zařazeni — 

výzkumu bylo zahrnuto 48 dětí a mládeže. Z tohoto počtu dotazník vyplnilo 33 chlapců a 

1 5 dívek, jejichž průměrný věk byl 13 let. 

Tabulka č. 1: Charakteristika zkoumaného souboru 

í d 0 sledovaného souboru byl věk 7 - 17 let. Do 

p oh lav í Počet osob 

_33 

J l 5 

-Selkem 48 

t Předmětem zkoumání byli dě t i a mládež s různými typy tělesného postižení. Na 
U t° o fázku tři respondenti n eodpovědě l i , odpovědí bylo tedy 45 . Nejvíce převládající typ 
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Postižení mezi dětmi a mládeží je dětská mozková obrna, dále se vyskytovala poškození 

míchy, svalová dystrofie, rozštěp páteře, lámavost kostí a amputace nohy. 

tabulka č. 2: Typy postižení u dětí a mládeže 

1DMO 

P o š k o z e n í m í c h y 

S v a l o v á d y s t r o f i e 

R o z š t ě p p á t e ř e 

L á m a v o s t k o s t í 

. A m p u t a c e n o h y 

Typ postižení 

66,7% 

16,7% 

Gr<tfč. 1; Typy postižení u dětí a mládeže 

O Chlapci 
Dívky 

D M 0 Poškození Svalová Rozštěp Lámavost Amputace 
míchy dystrofie páteře kosti nohy 

4-1 • 1 • 1.2 Sportování tělesně postižených dětí a mládeže 
Věnuješ se pravidelně (tj. alespoň lx týdně) n ě j a k é sportovní činnosti? 

Odpověď na tuto otázku rozdělila respondenty na dvě skupiny - na ty, kteří se 
s P° r tovn í č innos t i v ě n u j í a l e spoň l x do týdne, a ty, kteří nespor tu j í . 

r ,„ . „ , _ jxfí a mládeže (45,8%) nesportuje. Procento Je zarážející, že velké procento deti a miauc^ v 

^ j í c í c h chlapců a dívek je téměř srovnatelné (viz. tab. č. 3 a graf č. 2). 
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Daleko zajímavější je pohled na sportování z hlediska škol, které děti a mládež 

navštěvují. Respondenti navštěvující školy Jedličkova ústavu sportují daleko více než 

respondenti z ostatních základních škol a gymnázií. Vše názorně zachycuje tabulka č. 4 a 

graf č. 3. 

Tabulka č. 3: Sportování tělesně postižených dětí a mládeže z hlediska pohlaví 

Pohlaví 
Počet 
žáků 

Sportující Nesportující 
Pohlaví 

Počet 
žáků _jx>čet__ % _j)očet_ % 

— 

Chlapci 33 18 54,5% 15 45,5% 

Dívky 15 8 53,3% 7 46,7% 

Celkem 48 26 54,2% 22 45,8% 

Graf č. 2: Sportování tělesně postižených z hlediska 
Pohlaví 

• Sportující 
O Nesportující 

Chlapci Dívky 
Celkem 

Tabulka č. 4: Sportování tělesně posti* 
ižených z hlediska navštěvovaných škol 

Škola 

Gymnázium JÚ 

•Qgtatní ZŠ a Gymnázia 

-Celkem 
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Grafč. 3 : Sportování tělesně postižených z hlediska škol 

• Sportující 
01 Nesportující 

ZŠ a Gymnázium 
Jedlič. ústavu 

Ostatní ZŠ a 
Gymnázia 

Celkem 

^•l-l.l.3 Nejčastěji provozované sporty pro tělesně postižené 

Mezi nejvíce provozované sporty patří plavání, florbal, fotbal a boccia. Dívky 

Preferují plavání, chlapci florbal. Kromě těchto sportů se někteří jedinci věnují závěsnému 

kuželníku, stolnímu tenisu, hokeji, atletice, lukostřelbě a jezdectví. 

Tcibulka č. 5: Provozované sporty tělesně postiženými dětmi 
a mládeží 

[ chl :i (n=18) 1 Dívky (n=8) Celkem (n - 26) _ 
Sporty 

odpovědi 
% 

chlapců \odpovědi % dívek odpovědi % dětí 

plavání 4 22,2% 6 75,0% 10 1 38,5% 

Jí!orbal_ 9 50,0% - - 9 34,6% 

4 22,2% - - 4 15,4% 

Í*oceia__ 3 16,7% 2 25,0% 5 19,2% 1 

-^ŠYěsJíuželník_ 2 11,1% - 2 7,7% 

^Í2lní_tenis_ 1 5,6% - - 1 3,8% 

1 5,6% - - 1 3,8% 

^ílet ika_______ 1 5,6% _ - 1 3,8% 

-í^lkostřelba 1 5,6% _ - 1 3,8% 

1 1 I M % H -
- 1 3,8% 
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Graf č. 4: Provozované sporty TP dětmi a mládeží 

V" 

> 1<Z> ve,0 

V* ^ 
V 

4-1.1.1.4 Úroveň provozování sportovní činnosti 

Převážná většina sportujících dětí a mládeže se svému sportu věnuje na rekreační 
urovni (66,7%), i když možnosti pro provozování sportovních aktivit na vyšší úrovni mají 

telesně postižené děti a mládež téměř stejné (viz. kapitola 4.2). 

Tabulka č. 6: Úroveň provozování sportu TP dětmi a mládeží 

Úroveň 
^ s p o r t o v á n í 

Počet 
s p o r t u j í c í c h _ J ^ _ s p o r t u j í c í c h _ 

Rekreačně 24 92,3% 

Výkonnostně 7 26,9% 

Vrcholově 4 
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Grafe. 5: Úroveň provozování sportu TP dětmi a mládeží 

100,0% 

90,0% 
80,0% 
70,0% 
60,0% [ -— 
50,0% L 
40,0% 
30,0% 
20,0% 

10,0% 

0,0% 

• Počet procent 
sportujících | 

Rekreačně Výkonnostně Vrcholově 

4-1 • 1 • 1.5 Zájem tělesně postižených dětí a mládeže o další sport 

Přibližně polovina dětí a mládeže (53,8%) by se chtěla věnovat ještě nějakému 
dalšímu sportu. Většina chlapců se věnuje více sportům, což je nejspíše příčinou jejich 
nižšího zájmu (44,4%) než u dívek (75%). 

Tabulka č. 7: Zájem tělesně postižených dětí a mládeže o další sport 

Mám zájem 

44,4% 

75,0% 

53,8% 
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Graf č. 6: Zájem tělesně postižených dětí a mládeže o další sport 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% i 

• Ne, nemám zájem 
• Ano, mám zájem 

Chlapci Dívky Celkem 

4.1.1.1.6 Příčiny neprovozování dalších sportů pro tělesně postižené 
V této polouzavřené otázce měli respondenti na výběr z několika možností (viz. 

Příloha - vzor dotazníku) a také mohli uvést vlastní odpověď, ale nikdo z nich tak neučinil. 

Respondenti mohli označit i více odpovědí. 

Respondenti, kteří o další sport nemají zájem (46,2% respondenti), ho nemají 

l»oto, že nechtějí provozovat již víee sportá, stačí jim ten, kterémn se věnnjí v soněasnosti. 

Takto odpovědělo 83,3% z nich. Velká íást z nich navíc ani na víee sportů nemá ěas. Ti, 
kWí by o další sport zájem měli (53,8% respondentů), víee nesportnjí především pro 

d o s t a t e k informací, neznají žádně jiné sportoviště, což se týká necelé poloviny z nich. 

r> , , . , T t r f„ f, Halší nříčiny zaznamenává následující D r uhou největší překážkou jsou bariery. Tyto a dalsi pn y 
t abulkač. 8 a graf č. 7. 
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Tabulka č. 8: Příčiny neprovozování dalších sportů 

Nezájem o další sport Celkem 

počet % 
odpovědí sportujících 

počet % 
odpovědí ísgortujjcjnh 

' Neznalost 
jiného 
sportoviště 

^nybí nabídka 
"rčitého sportu 

Vzdálenost 
sportovišt i 

^ravotní 
klasifikace 

Grafč. 7.-Příčiny neprovozování dalšího sportu u TP dětí c 
Mládeže 

• Mám zájem o 
další sport 

• Nemám zájem 
o další sport 

• Celkem 
sportujících 

Nezá jem o 

další spor t 

Volný čas Neznalost 

j i ného 

sportoviSté 

Chybí 

nabídka 

určitého 

sportu 

Bariery Vzdálenost Zdravotn í 

ke klasifikace 

sportovišti 

Finance 
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4.1.1.1.7 Znalost organizací nabízející sportovní aktivity pro TP 

Tato otázka měla prověřit informovanost tělesně postižených dětí a mládeže 

v oblasti sportovních organizací. Odpovídali děti a mládež, kteří pravidelně sportují, patří 

do nějakého sportovního klubu, takže by mohli znát i jiné kluby. 

Jejich informovanost je bohužel velice nízká. Z 28 sportujících jich pět žádnou 

organizaci nenapsalo. Čtyři respondenti znali organizace dvě a zbylých 19 jen jednu. Mezi 

nejčastěji jmenovanými organizacemi byl SK Kontakt a SC Jedličkův ústav. Děti si 

většinou vzpomněly jen na ty kluby, jejichž jsou samy členy. Následující tabulka č. 9 a 

graf č. 8 přinášejí p ř e h l e d jmenovaných organizací. 

Tabulka č. 9: Znalost sportovních organizací pro tělesně postižené 

Sportovní 
organizace 

p^Kxmtakt 

^ J e d l i č k ů v ústav 

-Í5í£an_Střešovice_ 
S K V P r a h a _ _ _ _ 
L i t a W T 

Kvítek 
a j ta Praha 

neurčena 

Odpovědi 
počet 

odpovědí 

10 

% 
sportujících 

38,5% 

30,8% 

7,7% 

11,5% 

7,7% 

3,8% 

3,8% 

19,2% 
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Graf č. 8: Znalost sportovních organizací pro TP osoby 

^ i f cf 

4 - ^ & 4- ^ # 

4-1 • 1.1.8 Primární zdroj informací o možnostech sportování TP osob 

Tato otázka byla polouzavřená, respondenti měli na výběr z několika možností (viz. 

Pr'Joha - vzor dotazníku) a sami mohli napsat odpověď vlastní, což většina z nich využila a 
doPlnili, že zdrojem informací pro ně byla škola a pro některé i rodiče či přátelé. 

Pro polovinu respondentů byla primárním zdrojem informací o sportování tělesně 

P°stižených osob škola. Je však důležité zdůraznit, že ti, kteří takto odpověděli navštěvují 
S k o 'u Jedličkova ústavu. Pro ostatní zdrojem informací škola nebyla. Důležitou roli sehrála 
t a k é televize a léčebná zařízení. Možnost - o sportování jsem se dozvěděl od lékaře 

* n emocnice - neoznačil nikdo. 
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Tabulka č. 10: Primární zdroj informací o sportování tělesně postižených osob 

Grafč. 9: Primární zdroj informací o sportu TP osob 

6 0 0°/ B3f - • Celkem respondentů 

50 0 % I — " Školy Jedlič. ústavu 

4 0 , 0 % | ~ | f - ) - - — - - ) • Ostatní školy 

3 0 , 0 % 

20,0% 
10,0% 
0,0% 

Škola Televize Léčebné Rodiče Přátelé Internet 

zařízení 

4 j . 

' •1 -9 Dostupnost informací o sportu tělesně postižených 
• Předpokládala jsem, že většina sportujících tělesně postižených dětí a mládeže se 

y s nažila najít informace o sportu TP, např. když se rozhodovali, s jakým sportem 

' a tak mohou dobře zhodnotit dostupnost těchto informací. Tato otázka má zjistit 

35,7% 25,0% 

informací 

5 0 , 0 % 87,5% 

42,9% 31,3% 

Odpovědi ZŠ a Gymnázium 
Jedlič. ústavu (n=16 

% 
respondentů % 

responden 
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názor tělesně postižených na to, zda jsou informace snadno dostupné, a tím odhalit 

případné nedostatky v této oblasti. 
Alarmující je, že necelá polovina respondentů (46,2%) si myslí, že informace 

nejsou snadno dostupné. 

Tabulka č. 11: Dostupnost informací o sportu pro TP 

Informace jsou 
snadno 

dostu£né____ 

Informace nejsou 
snadno dostupné 

• 

Počet odpovědí 

Počet odpovědí v % 

_ J 4 

4 ^ 2 % 

Grafč. 10: Dostupnost informací 

46,2% 
53,8% 

• Informace 
jsou snadno 
dostupné 

• Informace 
nejsou 
snadno 

, , n r 0 l i d i s tě lesným post ižením 
4-1 • 1.1.10 Pří leži tost i ke sportovaní p r e s p o n d e n t i myslí, že příležitostí 

A) V této části o t á z k y jsem se snažil3 zjistit, z 

k e sportování je dostatek, n e b o jich je málo. 

T«bulka č. 12: Příležitosti ke sportování pro 
TP 

•ortovam 

málo 
j^říležitosU 
dostatek___ 

' ^ e t o d p o v ě d í 
[ odpovědí v 
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Graf č. 11: Příležitosti ke sportování 

• dostatek 

01 málo 

B) Druha část otázky se také týká pffieStostí ke sportováni té.esné postižených, ale 
2 hlediska vývoje téchto příležitostí. Respondenti zde méli na výb* ze «yf odpovédi -

nabídka se zvýšila, snížila, je stejná, nevím. 
• 80/ ̂  ce shoduje, že se nabídka sportovních příležitosti 

Je potěšující, že většina (80,8%) se shoduje, 

zvýšila a že nikdo n e o d p o v ě d ě l , ž e by se snížila. 

r a b u l k a , ,3: Vývoj nabídky sportovních přííež'tosl* Pr0 

TP 

Nabídka sportovaní 
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• Zvýšila se 
D Snížila se 
ES Je stejná 
• Nevím 

Grafč. 12: Vývoj nabídky sportovních příležitostí 
Pro TP osoby 

1 • 1 • 1 • 11 Zájem nesportujících TP dětí a mládeže o sportování 

Téměř polovina respondentů nesportuje (45,8%), tato otázka měla odhalit, zda 
0 sportování alespoň zájem. Velká část z nich (63,6%) však zájem vůbec nemá. 

Tabulka č. 14: Zájem nesportujících tělesně postižených dětí a mládeže o sportování 

dětí a 

• Nemám zájem 
m Mám zájem 

Grafč. 13: Zájem nesportujících tělesně postižených 
Mládeže o sportování 
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4.1.1.12 Zkušenosti nespor tu j í c ích T P dětí a mládeže se sportem 
Nejen, že většina nesportujících zájem o sportování vůbec nemá, ale také poměrně 

vysoké procento nesportujících dětí a mládeže nikdy žádnou sportovní aktivitu 

nevyzkoušelo (54,5%). Ukázalo se, že zkušenosti se sportovní činností jsou přímo závislé 

r.cvčtpvnií Děti ze škol Jedličkova ústavu se běžně 
na typu školy, kterou děti a mladez navštěvuji, u c * 

, , - v t n m nebrání jejich zdravotní stav, který by se 
účastní školní tělesné výchovy pokud jim v tom neoioi JJ 

• u ir.i?,=>nn«ti <?e snortem má. Tento fakt zaznamenává 
mohl zhoršit, proto 85,7% z nich zkusenosti se spone 

tabulka č. 15 a graf č. 14. 

Tabulka č. 15: Zkušenosti 
i „espormíM TP dětí o mládeže se sportem 

Zkušenosti se P o č e t 
o d p o v ě d í _ _ _ 

% o d p o v ě d í 

Mám 
" r i— 

J O 

Nemám J I — — 
J 

Grafe. 14: ZkuSenosti nesportujících tělesni postižených 

dětí a mládeže se sportem 

54,5% 

• Mám 
O Nemám 
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Tabulka č. 16: Zkušenosti nesportujících TP dětí a mládeže se sportem v závislosti 
kterou navštěvují 

Škola Počet žáků 
Mám zl 

sp 

nnčpf 

cušenosti se 
ortem 

% 

-^JLGymnázium JÚ 7 
| pitími 

6 85,7% 
^statní ZS a 

15 4 1 26,7% 1 1 _ 1 _ Z 1 2 % 
Celkem 22 10 45,5% | 12 1 545% 

raf č. 15: Zkušenosti nesportujících TP dětí a mládeže 
Se sP°rtem v závislosti na typu školy, kterou navštěvují 

ZŠ a OstatníZŠ a Celkem 
Gymnázium Gymnázia 

JÚ 

4> 1 •1 • 1.13 Důvody n ep rovozován í spor tovní činnosti u T P dětí a m l á d e ž e 

Nejčastější důvody, proč se tělesně postižení neúčastní pravidelných sportovních 
a k t i v i t , jsou bariéry, které brání až 40,9% nesportovců, nezájem o sportování (36,4%) a 

ned°statek volného času (31,8%). Problémem také často bývá neznalost žádné sportovní 

°ršanizace a velká vzdálenost ke sportovišti. Tyto a další příčiny jsou zaznamenány 

S l e d u j í c í tabulce a grafu. 
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, , řinnnsti TP dětmi a mládeží Tabulka č. 17: Důvody neprovozovaní sportovní činnosti r 

_Bariéry 
Vzdálenost ke 
sportovišti 
Neznalost sportovní 
.organizace 
Chybí nabídka 
požadovaného 
sportu 

Zdravotní problémy 

6 2 , 5 % 

6 2 , 5 % 

3 7 , 5 % 

1 2 , 5 % 

2 1 , 4 % 

Grafč. 16: Důvody neprovozování sportu 

mládeží 
90,0% 
80,0% 

TP dětmi a 

a Mám zájem o sport 

01 Nemám zájem o sport 
• Celkem nesportujících 

2 2 , 7 % 

2 2 , 7 % 

1 3 , 6 % 

4 , 5 % 

18,2% 
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4.1.1.1.14 Primární zdroj informací o možnostech sportování TP osob 

Na otázku týkající se zdroje informací o sportu tělesně postižených odpovídali 

nejen nesportovci, ale i sportující děti a mládež (viz. 4.1.1.1.8). Výsledky odpovědí obou 

skupin jsou téměř srovnatelné. 

Tato otázka byla polouzavřená, respondenti měli na výběr z několika možností (viz. 

Příloha - vzor dotazníku) a sami mohli napsat odpověď vlastní, což většina z nich využila a 

doplnili, že zdrojem informací pro ně byla škola a pro některé i rodiče či přátelé. 

Pro polovinu respondentů byla primárním zdrojem informací o sportování tělesně 

Postižených televize. Pro děti a mládež navštěvující školu Jedličkova ústavu to byla 

Především škola. Důležitou roli sehrála také léčebná zařízení. 

Tabulka č. 18: Primární zdroj informací o možnostech sportování TP osob 

Ostatní ZŠ a Gymnázia 
í n f J i ) 

ZŠ a Gymnáz ium Je 
jista v u (n=7) 

Odpovědi 

ormaci 
počet % 

odpovědí respondentů Počet 
odpovědí 
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°rafč. 17: Primární zdroj informací o sportování TP osob 

120,0% 

100,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 

Škola Televize Léčebné Rodiče Přátelé Internet 
zařízení 

4-1.1 .1 .15 Znalost organizací nabízející sportovní aktivity pro T P 

Tato otázka měla prověřit informovanost nesportujících tělesně postižených dětí a 

mládeže v oblasti sportovních organizací. Předpokládala jsem, že jejich znalosti v této 

oblasti budou malé, a to se opravdu potvrdilo. Z 22 nesportujících dětí a mládeže jich 
6 3 ,6% žádnou organizaci nenapsalo. 

, i ^nnvpděl si vzpomněl maximálně na jednu. Mezi Každý, kdo na tuto otázku odpověděl, v 
Jmenovanými organizacemi byl SK Kontakt, SC Jedličkův ústav a Centrum Paraple. 

Následující tabulka č. 19 a graf č. 18 přinášejí přehled odpovědi. 

Odpovědi 
[ ° P o " o v n í organizace 

^ i e d l i č k o v a ú s t a v u _ 

j ^ m P a r a p l e 
^ S á j i e u v ě d e ň a 1 

% nesportujících 

č. 19: Znalost organizací nabízející sport pro TP osoby 
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Graf č. 18: Znalost organizaci 
osoby 

nabízející sport pro TP 

• Počet procent 
nesportujících 

SC Jedličkova SK Kontakt 

ús tavu 

Centrum 
Paraple 

Žádná 
neuvedena 

4-]-2 Dotazníkové šetření týkající se TP dospělých v Praze 
Úkolem dotazníkového výzkumu bylo zjistit údaje, o kterých se zmiňuji v kapitole 

4"1- Druhou skupinou, kterou jsem zkoumala a na kterou se zaměřuji v této části, byli 

těIesně postižení dospělí žijící v Praze, kterým je 18 a více let. 
Kontaktovala jsem několik organizací, ale jen tři z nich mi pomohly předat 

d°tazníky tělesně postiženým lidem. Některé se mi buď neozvaly, jiné mi nemohly 
Pot*oci, protože tělesně postižené neevidují a nemají na ně kontakty, nebo se zaměřují na 
SkuPÍnu osob, které nebyly vhodné pro můj výzkum (Např. Pražská organizace vozíčkářů 

Se zaměřuje na lidi většinou starší 60 let s kombinovaným postižením.). 
Dotazníky jsem distribuovala prostřednictvím těchto organizací - Centrum Paraple, 

ř e č n i c e a sdružení Vlastní cestou. Několik dotazníků jsem předala osobně, převážnou 
Většinu jsem však rozesílala mailem. Ze 70 dotazníků bylo vyplněno 53. Návratnost 

dofazníků byla tedy 75,7% (viz. přílohy). 
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. 1.2.2 V ý s l e d k y do tazn íkového šetření T P dospělých ži j ících v P raze 

4 .1 .2 .2 .1 Charak te r i s t ika zkoumaného souboru 
í tři otázky - věk, pohlaví, typ postižení - mi pomohly přesně 

do sledovaného souboru byl věk od 18 let. Do 

Odpovědi na první 

charakterizovat zkoumaný soubor. 

Rozhodujícím kritériem pro zařazení 
výzkumu bylo zahrnuto 53 dospělých. Z tohoto počtu dotazník vyplnilo 39 mužů a 14 žen, 

jejichž průměrný věk byl 33,5 let. 

Tabulka č. 20: Charakteristika dumaného souboru 

Pohlaví 

Muži 

Ženy_ 

Celkem 

Počet osob 

39 

14 

53 

Předmětem zkoumání byli muži a ženy s různými typy tělesného postižení. Na tuto 

čtyři respondenti n e o d p o v ě d ě l i , odpovědí bylo tedy 49. Nejvíce převládající typ 

P^tižení mezi dospělými je dětská mozková obrna, časté je také poškození míchy či 

m°zku, dále se vyskytovaly amputace a rozštěp páteře. 

Tabulka č. 21: Typy postižení u dospělých 

Rozštěp páteře 
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™fč. 19: Typy postižení u dospělých 

DMO Poškození Amputace Rozštěp páteře 
míchy 

1 -2.2.2 Sportování tělesně postižených dospělých 

Věnujete se pravidelně (tj. alespoň lx týdně) nějaké sportovní činnosti? 

Odpověď na tuto otázku rozdělila respondenty na dvě skupiny - na ty, kteří se 
sPortovní činnosti věnují alespoň lx do týdne, a ty, kteří nesportují. 

J e zarážející, že velké procento dospělých (49,1%) nesportuje. Procento 
sPortujících mužů je o něco vyšší něž žen (viz. tab. č. 22 a graf č. 20). 

Tcibulka č. 22: Sportování tělesně postižených dospělých 

Pohlaví 

_ 
Počet 

respondentů 

39 

14 

53 

Sportující 
_ 

% 

56,4% 

42,9% 

52,8% 

Nesportující 

P° č e t 

17 

26 

43,6% 

64,3% 

49,1% 
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Grafč. 20: Sportování tělesně postižených dospělých 

• Sportující 
Nesportující 

1 

Muži Zeny Celkem 

4-1.2.2.3 N e j č a s t ě j i p rovozované sporty p ro tělesně post ižené 

Mezi nejvíce provozované sporty patří plavání, florbal a atletika. Ženy preferují 

Plavání, muži také plavání a navíc i florbal. Kromě těchto sportů j e mezi sportovci 

Populární stolní tenis. 

^'bulka č. 23: Provozované sporty tělesně postiženými dospělými 

Muži ^ 3 9 ) 

Sporty 
počet 

.Plavání 9 J O l % _ _ 4 

Florbal 6 

-Stolní tenis 5 

.Atletika 4 

J^occia 3 J,7%___ 2 

Ragby 1 3 6 % _ 

/u 
dospělých 

24,5% 

J_U% 

1,9% 
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Graf č. 21: Provozované sporty TP dospělými 

30,0% 

25,0% 

20,0% 

15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% 

4.1 .2 .2 .4 Úroveň p rovozován í sportovní činnosti T P dospé lými 

Převážná většina sportnjíeíeh dospělých se svému sportu vénuje na rekreační úrovni 

(75,0%), avšak velké procento sportovců provozuje spor, i na úrovni vyšší - výkonnostně 

(28,6%) a vrcholově (21,4%). 

Tabulkač. Úroveň provozování sportu TP dospělými 

. m . . c t 0 | n ( Atletika Boccia Ragby 
Plavání Florbal btoini 

tenis 

Úroveň 
__ sportování 

Rekreačně 

Počet 

.Výkonnostně 

Vrcholově 
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Grafč. 22: Úroveň provozování sportu TP dospělými 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 

• Počet procent 
sportujících 

Rekreačně 
Výkonnos tně Vrcholo.ž 

4.1.2.2.5 Zájem tělesně postižených dospělých o dalšt sport 
Minimální množství sportovců by se chtělo věnovat ještě nějakému dals.mu sponu 

07,9%). Nezájem o další sport je u obou pohlaví téměř srovnatelný. 

Tabulka č. 25: Zájem tělesně posti 
ižených dospělých o další sport 
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Graf č. 23: Zájem TP dospělých o další sport 

• Nemám zájem 
i 

O Mám zájem 

Muži Zeny Celkem 

4-1 -2.2.6 Příčiny neprovozování dalších sportů pro tělesně postižené 

V této polouzavřené otázce měli respondenti na výběr z několika možností (viz. 

Příloha - vzor dotazníku) a také mohli uvést vlastní odpověď, ale nikdo z nich tak neučinil. 

Respondenti mohli označit i více odpovědí. 

Všichni respondenti, kteří o další sport nemají zájem (82,1% sportujících), ho 
n emají proto, že nechtějí provozovat již více sportů, stačí jim ten, kterému se věnují 
v současnosti. Velká část z nich navíc ani na více sportů nemá čas. Ti, kteří by o další sport 

*ájem měli ( i 7 , 9% sportujících), více nesportují především pro nedostatek volného času, 
kyůli bariérám, ale také velké vzdálenosti ke sportovišti. Tyto a další příčiny zaznamenává 

Následující tabulka č. 26 a graf č. 24. 
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Tabulka č. 26: Příčiny neprovozováni Mšihosportu^ 

Grafe-. 24: Příčiny neprovozováni«*» *»«"» TP 

100,0% 

90,0% 
80,0% 

• Mám zájem o další sport 

Q Nemám zájem o další sport 

• Celkem sportujících 

4. ] 9 9 7 
•7 Znalost organizací nabízející sportovní aktivity pro TP 

sPo Tat° °táZka měla prověřit Normovanost tělesně postižených dospělých v oblasti 
n°vnich organizací. Odpovídali lidé věnující se pravidelně nějakému sportu. 
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Informovanost sportujících je poměrně vysoká. Tělesně postižení si většinou 

vzpomněli na ty kluby, jejichž jsou sami členy, a na ty, kde se věnují stejnému sportu jako 

v jejich klubu. Mezi nejčastěji jmenovanými organizacemi byl SK Kontakt. Následující 

tabulka č. 27 a graf č. 25 přinášejí přehled jmenovaných organizací. 

Tabulka č. 27: Znalost sportovních organizací pro tělesně postižené 

Mimopražské kluby 
]2x 

Graf č. 25: Znalost sportovních organizaci pro ' 

• počet procent 
sportujících 
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4.1.2.2.8 Primární zdroj informací o možnostech sportování TP osob 
Tato otázka byla polouzavřená, respondenti měli na výběr z několika možností (viz. 

Příloha - vzor dotazníku) a sami mohli napsat odpověď vlastní, což využilo jen několik z 

nich a doplnili, že zdrojem informací pro ně byli přátelé. 

Pro přibližně polovinu respondentů (53,6%) byla primárním zdrojem informací o 

sportování tělesně postižených osob televize. Důležitou roli sehráli také léčebná zařízení, 

internet, noviny a časopisy. Další možnosti - nemocnice, informační centrum pro 

zdravotně postižené - neoznačil nikdo. 

Tabulka č. 28: Primární zdroj informací o sportování tělesně postižených osob 

Graf č. 26: Zdroj informací o sportování 
tělesně postižených 

• Počet procent 
respondentů 

Léčebné Televize 

zařízení 

Internet 
Noviny, 
časopisy 
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4.1.2.2.9 Dostupnost informací o sportu tělesně postižených 
. Předpokládala jsem, že většina sportujících tělesně postižených dospělých se 

někdy snažila najít informace o sportu TP, např. když se rozhodovali, s jakým sportem 

začít, a tak mohou dobře zhodnotit dostupnost těchto informací. Tato otázka má zjistit 

názor tělesně postižených na to, zda jsou informace snadno dostupné, a tím odhalit 

Případné nedostatky v této oblasti. 
Alarmující je, že velké procento respondentů (42,9%) si myslí, že informace nejsou 

snadno dostupné. 

Tabulka č. 29: Dostupnost informací o sportu pro TP 

Informace jsou 
i . _ J^otnnné 

Informace nejsou 
snadno dostupné 

Počet odpovědí 

Počet odpovědí v % 

Grafč. 27: Dostupnost informac, 
í o sportu Pro TP osoby 

příležitostí 

(71,4%) je 

• Informace jsou snadno 
dostupné 
Informace nejsou 
snadno dostupné 

4 -1 -2 .2 . , 0 Př í lež i tos t i k e spor tování p ro lidi s tělesným pos t ,zen ,m 

A) V této části otázky jsem se sna*>a zjistit, zda si respondenti myslí, že 

sportování j e dostatek, nebo jich je málo. Velká éás. dospélych sportUJ,c,ch 

t o h ° názoru, že sportovních příležitostí dostatek je. 
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Tabulka č. 30: Příležitosti ke sportování pro TP 

, * 
Příležitosti ke sportovam — " — " I r f f i F ^ 

____dostatek___ 
málo 

Počet odpovědí 20 8 

Počet odpovědí v 
% 71,4% 28,6% 

Grafč. 28: Příležitosti ke sportování TP osob 

28,6% 

71,4% 

\ 
• dostatek 

01 málo 

B) Druhá část otázky se také týká příležitostí ke sportování tělesně postižených, ale 
2 hlediska vývoje těchto příležitostí. Respondenti zde měli na výběr ze čtyř odpovědí -

n abídka se zvýšila, snížila, j e stejná, nevím. 
r m , o / w shoduje, že se nabídka sportovních příležitostí 

Je potěšující, že většina (8/,1/ojse miuuu,^, 

^ š i l a a že nikdo neodpověděl, že by se snížila. 

Tabulka č. 31: Vývoj nabídky sportovních příležitostí pro TP 
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Grafč. 29: Vývoj nabídky sportovních příležitostí pro TP 

• Zvýšila se 
El Snížila se 
• Je stejná 
• Nevím 

4 . 1 . 2 . 2 . 1 1 Zájem n e s p o r t u j í c í c h t ě l e s n ě postižených dospělých o sportování 
Téměř polovina respondentů nesportuje (49,1%) tato otázka měla odhalit, zda mají 

0 sportování alespoň zájem. Velká část z nich (69,2%) však zájem vůbec nemá. 

o sportování 

Grc'f č. 30: Zájem t ě l e s n ě postižených o sportování 

30,8% 

• Nemám zajer 
H Mám zájem 

69,2% 

T°bulka č. 32: Zájem nesportujících tělesně postižených dospělých 
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4.1.2.2.12 Zkušenosti nesportujících TP dospělých se sportem 
Nejen, že většina nesportujících zájem o sportování vůbec nemá, ale také poměrně 

vysoké procento nesportujících dospělých nikdy žádnou sportovní aktivitu nevyzkoušelo 

(57,7%). Tento fakt zaznamenává tabulka č. 33 a graf ě. 31. 

Tabulka č. 33: Zkušenosti nesportujících TP dospělých se sportem 

Zkušenosti se 
sportem 

Nemám 

Graf č. 3,: Zhosti * * * * * * * " 
sportem 

4 , 1 -2.2.13 D ů v o d y neprovozování sportovní činnosti u T P dospělých 
v této polouzavřené otázce měli respondenti na výběr z několika možností (viz. 

Pnl°ha - vzor dotazníku) a také mohli uvést vlastní odpověď. Respondenti mohli označit i 

V,Ce odpovědí. 

Respondenti, kteří v předchozí otázce (viz. 4.1.2.2.11) odpověděli, že o sportování 
n e m aJ ' í zájem, většinou uváděli, že j e sport neláká, nebaví, nechtějí ho provozovat. Do 
tabulky č. 34 a grafu č. 32 jsem tyto odpovědi shrnula pod položku nechci sportovat. 

Ti, kteří by o sport zájem měli (30,8% sportujících), nesportují především kvůli 
bariérám, nedostatku volného času, ale také velké vzdálenosti ke sportovišti a zdravotním 

Klémům. Tyto a další příčiny jsou zaznamenány v následující tabulce a grafu. 
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Tabulka č. 34: Důvody neprovozování sportu u TP dospělých 

Mámzá[emo_s20rt Nemám zá jem o sport Cel 

Důvody počet 
odpovědí 

% 
jiesgortovc£ 

počet 
odpovědí 

% 
nesportovců 

počet 
odpovědí 

% 
nesportovců 

Nechci 15 83,3% 15 57,7% 
sportovat 

7 87,5% 3 16,7% 10 38,5% 
Volný čas 

Bariéry 

Zdravotní 

6 

5 

75,0% 6 23,1% 
Volný čas 

Bariéry 

Zdravotní 

6 

5 62,5% 2 11,1% 7 26,9% 
problémy 

Vzdálenost ke 
4 50,0% _ - 4 15,4% 

sportovišti 
Neznalost 
sportovní 3 

- 3 11,5% 
organizace 

Chybí nabídka 
určitého sportu 

1 3,8% 
organizace 

Chybí nabídka 
určitého sportu 

Graf č. 32 
: Důvody neprovozování sportu u TP dospělých 

• Mám zájem o sport ( 

• Nemám zájem o sport 

• Celkem nesportujících 

95 



4.1.2.2.14 Primární zdroj informací o možnostech sportování TP osob 

Na otázku týkající se zdroje informací o sportu tělesně postižených odpovídali 

nejen nesportovci, ale i sportující dospělí (viz. 4.1.2.2.8). Výsledky odpovědí obou skupin 

jsou téměř srovnatelné. 

Tato otázka byla polouzavřená, respondenti měli na výběr z několika možností (viz. 

příloha - vzor dotazníku) a sami mohli napsat odpověď vlastní, což využilo jen několik z 

nich a doplnili, že zdrojem informací pro ně byli přátelé. 

Pro polovinu respondentů (50,0%) byla primárním zdrojem informací o sportování 

tělesně postižených osob léčebná zařízení. Důležitou roli sehráli také televize, internet, 

noviny a časopisy. Další možnosti - nemocnice, informační centrum pro zdravotně 

postižené - neoznačil nikdo. 

Tabulka č. 35: Primární zdroj informací o možnostech sportování TP osob 

Zdroj informací _Poče^odpovědí_ % respondentů 

Léčebné zařízení 13 50,0% 

Televize 10 38,5% 

Internet 6 23,1% 

Noviny, časopisy 4 15,4% 

Přátelé 3 11,5% 

Graf č. 33: Zdroj informací o sportování tělesné 
postižených 

• Počet procent 
respondentů 

Léčebné Televize 

zařízení 

Internet Noviny, 
časopisy 

Přátelé 
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4.1.2.2.15 Znalost organizací nabízející sportovní aktivity pro TP 

Stejně jako u sportujících TP dospělých, měla tato otázka prověřit informovanost 

nesportujících tělesně postižených v oblasti sportovních organizací. Znalosti v této oblasti 

byly velice špatné. Ze všech nesportujících dospělých jich 65,4% žádnou organizaci 

nenapsalo. 

Každý, kdo na tuto otázku odpověděl, si vzpomněl jen na jednu organizaci, a to na 

Centrum Paraple, což bylo jistě způsobené tím, že mnoho z respondentů někdy s tímto 

centrem spolupracovalo, účastnilo se různých aktivit. Následující tabulka č. 36 a graf č. 34 

přinášejí přehled odpovědí. 

Tabulka č. 36: Znalost organizací nabízející sport pro TP osoby 

Organizace 

Centrum Paraple 

Žádná neuvedena 

Odpovědi 
počet 

J _ _ o d p o v ě d L 
9 

17 

% 
jiesportujících 

34,6% 

65,4% 

Grafč.34: Znalost organizací nabízející sport pro TP 

osoby 

• Počet procent 
nesportujících 

Centrum Paraple 
Žádná n e u z e n a 
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4.2 Rozhovor 

Pro svůj výzkum jsem oslovila dva lidi s tělesným postižením žijící v Praze. 

Patnáctiletou dívku, která má vrozené postižení (DMO) a pravidelně sportuje, a 

třicetiletého muže, jehož tělesné postižení je získané, má částečně ochrnuté dolní končetiny 

po autonehodě. Tento respondent nesportuje, ale se sportem by chtěl začít. 

Cílem rozhovoru bylo zjistit, co přesně tělesně postiženým může bránit v tom, aby 

se účastnili sportovní činnosti, popř. aby provozovali více sportů, odkud získali informace 

o sportu TP a jak snadno se jim informace zjišťovaly. Také jsem chtěla poznat názor 

tělesně postižených na současnou nabídku sportů pro TP v Praze. 

4.2.1 Výsledky rozhovoru s tělesně postiženou dívkou 

Tělesně postižené dívce je 15 let, její postižení je vrozené. Neptala jsem se jal 

přesně postižení má, přesto mi sama mi sdělila, že má dětskou mozkovou obrnu. 

1. Jakému sportu a jak dlouho se pravidelně věnuješ? 

Tělesně postižená dívka se pravidelně věnuje plavání, které provozuje již čtyři roky. 

2. Na jaké úrovni sport provozuješ (rekreačně, výkonnostně, vrcholově)? 

První tři roky pouze rekreačně, jen pro radost. Ale teď se zúčastňuje i závodů. Chce ukázat, 

že i když je na vozíku, přesto něco dokáže. 

3. Proč jsi se nevěnovala nějakému sportu už dřív? 

Respondentka uvedla, že ji sport nelákal, raději se věnovala jiným koníčkům. 

4. Kdo tě k plavání přivedl? 

V rehabilitačním centru v Kladrubech plavou TP s Kontaktem bB. Tam se během 

léčebného pobytu o Kontaktu dozvěděla a plavání si i vyzkoušela. Zjistila, že možnost 

plavat s Kontaktem je i v Praze. 

5. Chtěla bys provozovat ještě další sportovní aktivitu? 

Odpověď zněla, že ano a že by ráda vyzkoušela něco z atletiky nebo cyklistiku a pak by se 

chtěla věnovat tomu, co ji zaujme nejvíc. 
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6. Proč jsi tedy ještě jmenované sporty nevyzkoušela a některý si nevybrala? 

Problém je, že sportoviště, které tyto sporty nabízí, je pro ni příliš daleko. Cestování by j í 

zabralo hodně času a ona má i jiné povinnosti. Cestu komplikují také bariéry 

7. Odkud jste se dozvěděla, že TP osoby mohou sportovat? 

O tom, že sportují, se dozvěděla z televize. 

8. Kde jsi získala podrobnější informace o možnostech sportování TP? 

Veškeré informace získala na internetu. 

9. Myslíš si, že jsou informace o sportu TP snadno dostupné? 

Respondentka uvedla, že na internetu se dá najít docela dost informací, ale že člověk musí 

být hodně trpělivý. Jinak si myslí, že informace dostupné příliš nejsou, kdyby neměla 

internet, vůbec by nevěděla, kam se obrátit. 

10. Jsi spokojená s nabídkou sportování pro TP v Praze? 

S nabídkou v Praze spokojená není, protože sej í podařilo najít jen jednu organizaci, kde by 

mohla provozovat další sporty, o které má zájem. 
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4.2.1 Výsledky rozhovoru s tělesně postiženým dospělým 

Muži, kterého jsem oslovila, je 30 let, jeho postižení je získané. Před šesti lety 

po úrazu částečně ochrnuly obě dolní končetiny. 

1. Chtěl byste se věnovat nějakému sportu? 

Odpověděl, že ano. 

2. Proč nesportujete? 

Že začne sportovat se totiž rozhodl nedávno. Zúčastnil se rehabilitačního kurzu od centra 

Paraple, kde se seznámil s tělesně postiženým sportovcem, který mu vyprávěl, jak 

pravidelně plave s Kontaktem bB, a to ho nadchlo tak, že se rozhodl plavání taky zkusit. 

3. Z jakého důvodu jste nechtěl sportovat už dřív? 

Příčinou byly obavy, strach, že sportování nezvládne. Má dost problémů zvládat činnosti 

v běžném životě, sám se obsloužit... Dalším problémem je, že nemá auto, což by se ale 

mělo brzy změnit, takže nebude na nikom závislý a kamkoli si kdykoli může dojet. Zatím 

se ale bez doprovodu do města neodváží, samostatně se po Praze pohybovat jde většinou 

s velkými obtížemi. Ale i s pomocníkem je cestování náročné a ani s ním se člověk na 

vozíku nedostane všude. 

4. Začnete se tedy věnovat jen plavání, nebo máte zájem ještě o nějaký další sport? 

Určitě začne s plaváním. Také četl o hipoterapii, a to by ho lákalo. Jen zatím objevil pouze 

jednu jízdárnu, která je ale příliš daleko. Cestování autem by pak bylo pro něj finančně 

náročné. 

5. Odkud jste se dozvěděl, že TP osoby mohou sportovat? 

Už před úrazem věděl, že TP sportují, dozvěděl se o tom v televizi. 

6. Už jste se pokoušel vyhledat podrobnější informace o nějakých sportovních 

organizacích a kde? 

Informace již vyhledával na internetu, ale podle jeho slov je to dost náročné, protože 

informace nejsou příliš přehledné. Pokud narazil na nějaké internetové stránky, které se 
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pokouší podat seznam klubů, jsou údaje o klubech často neaktualizované a těchto klubů 

bývá zveřejněno jen několik. 

7. Jaký máte názor na dostupnost informací o sportu TP? 

Dostupnost je nevyhovující, zvlášť pro ty, kteří nemají internet. Nelíbí se mu, že ani tam se 

mu nedaří najít vše, co potřebuje. 

8. Myslíte si, že je sportovní nabídka pro TP v Praze dostačující? 

Respondent odpověděl, že zatím to nemůže příliš posoudit, protože se o sportování TP 

nezajímal. 
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5. Diskuse 

5.1 Pravdivost hypotéz 
První čtyři hypotézy jsem ověřovala na základě vytvořeného seznamu sportovních 

organizací v ČR, který uvádím v teoretické části (viz. kap. 3.3.2). Poslední dvě hypotézy 
jsem ověřovala výzkumem v pražském kraji. 

Hypotéza ě. 1 - Více sportovních klubů pro TP v ČR se zaměřuje na dospělé. TP děti a 
mládež mají tedy příležitostí ke sportování méně než dospělí. 

Opravdu se více sportovních klubů pro TP zaměřuje na dospělé, ale sportovní 
příležitosti mezi dětmi a mládeží a dospělými nejsou příliš velké. Pouze na dospělé se 
orientují všechny ragbyové kluby, basketbalové kluby přijímají mládež od 15 let, sledge 
hokej mají možnost trénovat děti od 9 let pouze v Karlových Varech. 

Hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza č. 2 - V pražském kraji působí oproti ostatním krajům v ČR nejvíce sportovních 
organizací pro tělesně postižené děti, mládež i dospělé. 

Celkově není nejvíce sportovních organizací nabízejících sportovní aktivity pro TP 
v Praze, ale v moravskoslezském kraji. Co do počtu organizací stojí Praha na druhém 
místě. 

Mezi oběma kraji však není příliš velký rozdíl. V moravskoslezském kraji působí 
celkem 25 organizací, z toho se jich 23 zaměřuje na dospělé a jen 15 na děti a mládež (z 
toho 1 pouze od 15 let). V pražském kraji je 17 klubů (18. klub v současnosti vzniká). 16 
z nich mohou navštěvovat dospělí a 11 děti a mládež (z toho 3 kluby pouze od 15 let). 

Hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 3 - Škála nabízených sportů pro TP děti, mládež i dospělé je ze všech krajů 
vČR nejširší v pražském kraji. 

Budeme-li porovnávat jednotlivé kraje z hlediska škály nabízených sportů, je na 
tom nejlépe Praha. Dospělí zde mají na výběr z 25 různých sportů, mládež od 15 let z 23 

sportů a děti do 15 let z 18 sportů. 
Poměrně široká škála nabízených sportů je i v moravskoslezském kraji. Dospělí 

mají možnost provozovat 17 druhů sportu, mládež od 15 let 11 a mladší děti 10. 
Hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza č. 4 - Nejlepší podmínky z hlediska nabídky sportování tělesně postižených, a to 
dětí, mládeže i dospělých, jsou v pražském kraji. 

I když je v moravskoslezském kraji více organizací nabízející sport pro TP než 
v Praze, neznamená to, že je nabídka sportování větší. Pražské kluby totiž nabízejí více 
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různých sportů pro všechny věkové kategorie TP. Výhoda Prahy je také v tom že klubv 
jsou koncentrovány na menším území, jsou tak snadněji dostupné, a to i proto že se lze ke 
všem dostat MHD. 

Hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza č. 5 - Zájem o sportování je větší u TP dětí a mládeže než u dospělých. 

Předpokládala jsem, že děti a mládež mají větší přirozenou potřebu pohybu než 
dospělí, proto bude zájem o sportování u TP dětí a mládeže větší. 

TP Děti a mládež: 

Z celkového počtu zkoumaných dětí a mládeže sportuje 54,2%. Polovina 
sportujících by se chtěla věnovat ještě dalšímu sportu. 

45,8% dětí a mládeže nesportuje a navíc 63,6% z těchto nesportujících zájem 
z různých příčin o sport nemá. 

TP Dospělí: 

Z celkového počtu zkoumaných dospělých sportuje 52,8%. O další sport má zájem 
jen 17,9% dospělých sportovců. 

49,1% dospělých nesportuje. Z počtu nesportujících zájem o sport nemá 82 1% 
Hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza č. 6 - Největšími překážkami účasti ve sportovních aktivitách u pražských TP 
dětí, mládeže a dospělých je neexistence sportovní organizace, která by nabízela 
požadovaný sport, velká vzdálenost ke sportovišti, bariéry a nízká informovanost tělesně 
postižených. 

TP Děti a mládež: 

Z výsledků mého výzkumu plyne, že mezi hlavní příčiny, proč TP děti a mládež 

nesportují, je chybějící motivace - sport je neláká, nebaví, bojí se, že by sportování 

nezvládli - a to u 50% všech nesportovců. 

Ty TP děti a mládež, kteří by sportovat chtěli, nemají volný čas (75%), brání jim 

bariéry (62,5%) a vadí jim velká vzdálenost ke sportovišti (62,5%). 

V rozhovoru, který jsem prováděla s TP dívkou, shodně zmiňovala respondentka 

všechny tyto překážky (viz. 4.2.1). 
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TP Dospělí: 

I u dospělých TP je hlavní příčinou neúčasti ve sportu chybějící motivace, a to u 

57,7% všech nesportujících. 

Dospělí, kteří by o sportování zájem měli, uváděli, že nesportují pro nedostatek 

volného času (87,5%), kvůli bariérám (75%), vzdálenosti ke sportovišti (50%) a oproti 

dětem a mládeži uvedlo mnoho dospělých respondentů jako příčinu jejich neúčasti 

zdravotní problémy (62,5%). 

TP muž, s kterým jsem prováděla rozhovor (viz. 4.2.2), se také zmiňoval o obavách 

. ze sportu, bariérách a velké vzdálenosti ke sportovišti. 

Hypotéza se potvrdila jen zčásti. 
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5.2 Návrhy na změny na základě výsledků výzkumu 

Výsledky výzkumu ukazují, že hlavním problémem je nízký zájem ze strany 

tělesně postižených o sport. TP dětem, mládeži i dospělým chybí motivace sportovat, 

nechápou, proč by se sportu věnovat měli, mají obavy, že když jsou tělesně postiženi, sport 

nezvládnou. Můj výzkum dokládá, že malý zájem je např. o sledge hokej, což dokazuje i 

to, že ve sledge hokejovém týmu Sparty Praha je jen 5 hráčů z Prahy. Trenér týmu M. 

Kovář o tom v rozhovoru v novinách říká: „Spousta lidí, kteří jsou po úrazu, nemá chuť 

sportovat nebo se bojí zranění. Přece jenom sledge hokej je tvrdý kontaktní sport:" [18] 

Nejen v Praze, ale i v jiných městech si předsedové klubů ztěžují na malý zájem o sport. 

Např. Milan Kožušnik z TJ Baník Ostrava OKD o tom píše: „...sportovní činnost je 

otevřena pro zájemce všech věkových skupin. Bohužel náš oddíl, jehož počátky se datují do 

roku 1962pomalu stárne a mnoho zájemců o sport chodících tělesně postižených v Ostravě 

není." (autorská výpověď) 

Necelá polovina sportujících TP dětí a mládeže sdělila, že se jim zdá nabídka 

sportování nedostačující. Na druhou stranu výsledy výzkumu ukázaly, že zájem o sport 

není příliš veliký. Těžko tedy mohou vznikat v Praze nové sportovní kluby, když je malý 

zájem. Velká část dospělých sportujících je však se stavem nabídky spokojena. 

Mnoho dětí, mládeže i dospělých uvádělo, že jim ve sportování brání velká 

vzdálenost ke sportovišti, bariéry a nedostatek volného času. Tyto faktory budou opravdu 

hodně limitující. Nejvíce sportují děti a mládež navštěvující školy Jedličkova ústavu. SC 

JÚ totiž působí v areálu školy, pro postiženého tak odpadá problém s potýkáním se 

s bariérami, se vzdáleností ke sportovišti a navíc neztrácejí čas cestováním po Praze. 

Po přečtení dokumentu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ČR je 

vidět, že se problém bariér zatím neřeší systematicky. Dosud se nepodařilo řešit 

přístupnost k o m p l e x n ě a koordinovaně. Např. zlepšení přístupnosti dopravních prostředků 

nebude stačit, nedojde-li k důslednému přehodnocení celého dopravního řetězce. 

Nízkopodlažní autobusy či vlaky nemají pro občany se zdravotním postižením význam, 

pokud se před jejich užitím nemohou dostat na zastávku či nádraží. V oblasti 

zpřístupňování staveb dosud neexistuje žádný dlouhodobý ucelený plán. K odstraňování 

bariér dochází nahodile, obvykle z iniciativy jednotlivých organizací zdravotně 

postižených, případně v závislosti na ekonomických možnostech vlastníka stavby [42], 
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Proto by bylo určitě dobré co nejdříve změnit přístup k řešení tohoto problému a také 

uvolnit na odstraňování bariér více finančních prostředků. 

Přístup k informacím (mluveným, tištěným, psaným, elektronickým a dalším) je 

jednou ze základních podmínek orientace člověka v prostředí a společnosti. Bariéry, které 

v něm brání občanům s tělesným postižením, mají řadu podob. K informacím se tito 

občané často nedostanou. Lidem s tělesným postižením není přístupna řada budov, lidé s 

postižením horních končetin si informace nemohou běžně zapsat. Velkým pomocníkem 

podle reakcí respondentů je internet. Pokud ale TP člověk přístup na internet nemá, 

informace si jinde zjišťuje opravdu velice obtížně. Sama jsem se o tom přesvědčila, když 

* jsem kontaktovala různá informační centra pro TP, aby mi předali kontakty na sportovní 

kluby pro TP. Málokde mi byli schopní pomoci. Také literatury o sportu TP je velice málo 

a většina je už poměrně zastaralá, aktuální informace lze z knih vyčíst ojediněle. 

Výzkumem jsem zjistila, že o sportování TP se mnoho z nich dozvědělo z televize, 

přesto se domnívám, že se v televizi o sportu TP mluví velice málo. Myslím, že by bylo 

vhodné, aby se informace o sportu TP staly pravidelnou součástí sportovních zpráv, a to 

nejen v televizi, ale i rádiu a novinách. TP budou mít možnost se více dozvědět, zjistí, jaké 

sporty mohou provozovat, uvidí, co všechno je možné dokázat i s tělesným postižením, a 

to by pro ně mohla být silná motivace ke sportování. 

Prezentace sportu TP v médiích bude působit i na ostatní lidi a sport TP se tak 

dostane do povědomí široké veřejnosti. Je důležité, aby i oni byli informováni, aby mohli 

tělesně postiženým pomáhat např. jako trenéři, cvičitelé, asistenti. Bez pomoci zdravých 

se postižení neobejdou. Výzkum potvrdil, že role zdravých lidí je velice důležitá. Např. 

velkou část dětí a mládeže přivedli ke sportu jejich rodiče a některé TP i přátelé. Bohužel 

nikoho neinformovali lékaři a kromě dětí ze škol JÚ ani učitelé. 
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5.3 Poznámky k diplomové práci 

Seznam sportovních organizací pro TP (viz. kap. 3.3.2) jsem vytvářela na základě 

vyhledaných informací na internetu, některé jsem vyhledala v časopisech Vozíčkář a 

Vozka a také jsem kontaktovala všechna informační centra pro zdravotně postižené v celé 

ČR. Většinou mi však dali informace, které jsem si už našla sama, nebo poradit neuměli. 

Pro ověření správnosti kontaktů, provozovaných sportech a cílové skupině konkrétních 

klubů, jsem rozesílala e-maily nebo kluby kontaktovala telefonicky. 

Výzkum týkající se TP dětí jsem prováděla v pražských školách. Informace o tom, 

zda školu navštěvují tělesně postižení jsem vyhledávala na internetu ve výročních 

zprávách. Původně jsem chtěla rozdat daleko více dotazníků, ale tělesně postižených dětí je 

ve školách opravdu málo. I když mají některé bezbariérový přístup, v současnosti v nich 

buď žádný tělesně postižený člověk nestuduje, nebo studuje pouze jeden, a kvůli jednomu 

žákovi by se mi do školy jezdit nevyplatilo. Školy jsem navštěvovala osobně a na většině 

dotazníky vyplňovala s dětmi sama, aby se mi dotazníky navrátily. 

Dospělé tělesně postižené jsem kontaktovala prostřednictvím různých organizací 

pro TP, které mi předaly na tyto osoby po předchozím upozornění e-maily. S několika TP 

jsem dotazníky vyplňovala přímo. Mnoho organizací mi ale se zprostředkováním pomoci 

nemohlo. Proto i u této skupiny se mi dotazníky nerozdávaly úplně snadno. 
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6. Závěr 
Práce se zabývá možnostmi sportování tělesně postižených dětí, mládeže a 

dospělých. Základem teoretické části je hledání možností z hlediska sportovní nabídky v 

ČR. Zaměřila jsem se na pravidelnou sportovní činnost. Charakterizuji všechny sporty pro 

TP, které je možné v ČR provozovat, a dále jsem vytvořila seznam všech sportovních 

organizací pro TP v ČR. Seznam by měl sloužit tělesně postiženým, mnoho lidí už o něj 

projevilo zájem. V praktické části jsem zkoumala, jaký je zájem u tělesně postižených 

nabídku sportovních služeb využít a jaké faktory jim v tom případně brání. 

Výsledky mého výzkumu provedeném v Praze ukazují, že mezi nejzávažnější 

příčiny, které zabraňují většímu zapojení TP dětí, mládeže i dospělých do sportovní 

činnosti, patří jednak celkové nepochopení významu pohybu pro jejich život, někdy i 

obavy, že by sport nezvládli, bariéry objektů, velká vzdálenost ke sportovišti a u některých 

i zdravotní problémy. 

Stávající situaci prospěje větší informovanost tělesně postižených osob, veřejnosti, 

pedagogů, tělovýchovných pracovníků a lékařů. Velkým zdrojem informací je internet, pro 

snadnější orientaci by však bylo potřeba zpřehlednění informací. Sportovní události, 

závody a zápasy tělesně postižených by se měly stát běžnou součástí sportovních zpráv 

v televizi, rádiu i novinách. Kluby se samy musí snažit o získání prestiže svého klubu, 

propagovat ho, např. pořádáním exhibičních zápasů, ukázek různých sportů pro TP 

v průběhu závodů, navázáním spolupráce s mediálními partnery apod. Státem by měl být 

vypracován dlouhodobý ucelený plán na odstraňování bariér a do jejich odstraňování by 

se mělo investovat více peněz. Zvýší-li se zájem veřejnosti o sport TP, bude pro sportovní 

organizace snazší shánět sponzory, bez kterých se většina neobejde. Mnoho z nich se 

potýká s nedostatkem financí, což je častou příčinou, proč organizují sport pouze pro 

dospělé. Zvýší-li se zájem o sportování i u tělesně postižených, bude možné zakládat nové 

kluby. Pro TP se pak zvýší nabídka sportování, na jejíž nedostatek si někteří (zvláště děti a 

mládež) stěžují. 

Naopak pozitivním zjištěním na základě názorů TP dětí, mládeže i dospělých je, že 

se nabídka sportování během posledních let zvýšila a že mají TP čím dál více sportovních 

příležitostí. 
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Seznam zkratek 
AK - Atletický klub 

APA VČAS - Aplikované pohybové aktivity, volný čas a sport 

CP-ISRA - Celebral palsy (mozková obrna) - Mezinárodní sportovní a rekreační asociace 

CZP - Klub zdravotně postižených 

CSTPS - Český svaz tělesně postižených sportovců 

EWSC - Electric wheelchair sports club 

FBC - Fotbalový klub 

KAV - Klub aktivních vozíčkářů 

KČT - Klub českých turistů 

LSKV - Liberecký sportovní klub vozíčkářů 

O.P.S - Obecně prospěšné sdružení 

O.S. - Občanské sdružení 

POH - Paralympijské olympijské hry 

SC - Sportovní klub 

SK - Sportovní klub 

SKP - Sportovní klub paraplegiků 

SKST - Sportovní klub 

SKV - Sportovní klub vozíčkářů 

SKVZR - Sportovní klub vozíčkářů 

SPID - Sdružení na pomoc invalidům 

ŠK - Šachový klub 

ŠO - Šachový oddíl 

TJ - Tělovýchovná jednota 

TP - Tělesně postižení 

TPM - Tělesně postižená mládež 

TPS - Tělesně postižení sportovci 

TPT - Tělesně postižení turisté 

UCI - Union Cycliste Internationale 

V - Vozíčkáři 

Z.A.S. - Zlínské aplikované sporty 

ZdP - Zdravotně postižení 

ZPS - Zdravotně postižení sportovci 

114 



Seznam příloh 

Přehledy návratnosti dotazníků 1 j g 

Vzor dotazníku pro tělesně postižené děti a mládež 120 

Obrázek 1: Atletika - hod oštěpem 123 

Obrázek 2: Atletika - j ízdy 123 

Obrázek 3: Boccia 123 

Obrázek 4: Boccia 124 

Obrázek 5: Cyklistika - tricykl 124 

Obrázek 6: Cyklistika - handbike/handcykl 124 

Obrázek 7: Curling 125 

Obrázek 8: Florbal 125 

Obrázek 9: Kiting/kiteboarding 125 

Obrázek 10: Lukostřelba 126 

Obrázek 11: Lyžování vozíčkářů - monoski 126 

Obrázek 12: Lyžování stojících 126 

Obrázek 13: Paragliding 127 

Obrázek 14: Plavání 127 

Obrázek 15: Plavání 127 

Obrázek 16: Sledge hokej 128 

Obrázek 17:Stolní tenis 128 

Obrázek 18: Šerm vozíčkářů 128 

Obrázek 19: Tenis 129 

Obrázek 20: Závěsný kuželník 129 

115 



Přehledy návratnosti dotazníků 

Škola Doručené dotazníky Vyplněné dotazníkv 
ZŠ Burešova 5 5 
ZŠ Na Líše 10 4 
ZŠ Chvaletická 6 4 

IzŠ K Dolům 3 3 
ZŠ Jedličkova ústavu 15 15 
ZŠ Angelova 10 4 
Gymnázium Jana Nerudy 5 3 
Gymnázium Jižní město 2 2 
Gymnázium Jedličkova ústavu 8 8 

Celkem 64 48 

Celkem % | 100% 75,0% 

Organizace 
Doručené 
dotazníky 

Vyplněné 
dotazníky 

Centrum 
Slunečnice 20 15 

Centrum Paraple 30 27 

Vlastní cestou 20 11 

Celkem 70 53 

Celkem v % 100% 75,7% 
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Vzor dotazníku pro tělesně postižené dospělé 

Žádám vás o vyplnění předkládaného dotazníku. Tento dotazník je součástí 
diplomové práce na katedře tělesné výchovy PedF UK Praha. Diplomová práce se snaží 
zjistit možnosti sportování pro tělesně postižené v ČR. Zjištěné výsledky pomohou 
k odhalení případných nedostatků v této oblasti a k navržení takových změn, které by 
vedly ke zkvalitnění života lidí s tělesným postižením. 

Děkuji za vaši ochotu a čas věnovaný pravdivému zodpovězení následujících 
otázek. 

Ilona Chasanovitisová 

Kontakt: icha@atlas.cz 

Vybrané odpovědi označte křížkem, je možné označit i více odpovědí. 

1. Pohlaví 

• muž 

• žena 

2. Věk 

3. Typ postižení 

4. Věnujete se pravidelně (tj. alespoň lx týdně) nějaké sportovní činnosti? 

• ano 
• ne 

Pokud je vaše odpověď ANO, pokračujte dále bodem 5, pokud NE, pokračujte 
bodem 13. 

5. Jaký sport(y) provozujete? 

6. Na jaké úrovni sportujete? 

• rekreačně 
• výkonnostně 
• vrcholově 

7. Chtěl (a) byste se věnovat pravidelně ještě další sportovní aktivitě? 

• ano 
• ne 
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8. Z jakého důvodu neprovozujete další sport(y)? 

• finanční 
• dostupnost (velká vzdálenost ke sportovišti) 
• nedostatek volného času 
• nemám o další sport zájem 
• žádná sportovní organizace nenabízí sport, o který bych měl(a) záj 
• jiné (napište jaké) 

9. Jaké znáte organizace nabízející sportovní aktivity pro tělesně postižené? 

10. Odkud jste se o možnosti sportování tělesně postižených dozvěděl(a)? 

• televize 
• internet 
• noviny, časopisy 
• informační centrum pro zdravotně postižené 
• rehabilitační, léčebné zařízení 
• nemocnice 
• jiné... 

11. Jsou podle vás informace o možnostech sportování snadno dostupné? 

• ano 
• ne 

12. Myslíte, že je pro tělesně postižené dostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití? 

A) 
• ano 
• ne 

• nabídka se v posledních letech zvýšila 
• nabídka se v posledních letech snížila 
• nabídka je stále stejná 
• nevím 
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Otázky pro nesportující: 

13. Chtěl(a) byste se věnovat sportovní činnosti pro tělesně postižené? 

• ano 
• ne 

14. Vyzkoušel(a) jste nějaký sport pro tělesně postižené? 

• ano 

• ne 

15. Z jakého důvodu se neúčastníte sportovních aktivit? 

• finanční 
• dostupnost (velká vzdálenost ke sportovišti) 
• bariéry 
• nedostatek volného času 
• zdravotní problémy 
• nevím o žádné organizaci, která by provozovala sporty pro tělesně postižené 
• žádná sportovní organizace nenabízí sport, o který mám zájem 
• jiné (napište jaké) 

16. Odkud jste se dozvěděl(a) o tom, že i tělesně postižení lidé mohou sportovat? 

• televize 
• internet 
• noviny, časopisy 
• rehabilitační, léčebné zařízení 
• od lékaře v nemocnici 
• nikdy jsem o tom neslyšel(a) 
• jiné (napište jaké) 

17. Jaké znáte organizace nabízející sportovní aktivity pro tělesně postižené? 
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Vzor dotazníku pro tělesně postižené děti a mládež 

Žádám tě o vyplnění předkládaného dotazníku. Tento dotazník je součástí 
diplomové práce na katedře tělesné výchovy PedF UK Praha. Diplomová práce se snaží 
zjistit možnosti sportování pro tělesně postižené v ČR. Zjištěné výsledky pomohou 
k odhalení případných nedostatků v této oblasti a k navržení takových změn, které by 
vedly ke zkvalitnění života lidí s tělesným postižením. 

Děkuji za tvou ochotu a čas věnovaný pravdivému zodpovězení následujících 
otázek. 

Ilona Chasanovitisová 

Kontakt: icha@atlas.cz 

Vybrané odpovědi označ křížkem, je možné označit i více odpovědí. 

1. Pohlaví 

• muž 

• žena 

2. Věk 

3. Typ postižení 

4. Věnuješ se pravidelně (tj. alespoň lx týdně) nějaké sportovní činnosti? 

• ano 
• ne 

Pokud je tvá odpověď ANO, pokračuj dále bodem 5, pokud NE, pokračuj bodem 13. 

5. Jaký sport(y) provozuješ? 

6. Na jaké úrovni sportuješ? 

• rekreačně 
• výkonnostně 
• vrcholově 

7. Chtěl (a) by ses věnovat pravidelně ještě další sportovní aktivitě? 

• ano 
• ne 
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8. Z jakého důvodu neprovozuješ další sport(y)? 

• finanční 
• dostupnost (velká vzdálenost ke sportovišti) 
• nedostatek volného času 
• nemám o další sport zájem 
• žádná sportovní organizace nenabízí sport, o který bych měl(a) zájem 
• jiné (napište jaké) 

9. Jaké znáš organizace nabízející sportovní aktivity pro tělesně postižené? 

10. Odkud jsi se o možnosti sportování tělesně postižených dozvěděl(a)? 

• televize 
o internet 
• noviny, časopisy 
• informační centrum pro zdravotně postižené 
• rehabilitační, léčebné zařízení 
• nemocnice 
• jiné... 

11. Jsou podle tebe informace o možnostech sportování tělesně postižených snadno 
dostupné? 

• ano 
• ne 

12. Myslíš, že je pro tělesně postižené dostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití? 

A) 
• ano 
• ne 

B) 
• nabídka se v posledních letech zvýšila 
• nabídka se v posledních letech snížila 
• nabídka je stejná 
• nevím 
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Otázky pro nesportující: 

13. Chtěl(a) by ses věnovat sportovní činnosti pro tělesně postižené? 

• ano 
• ne 

14. Vyzkoušel(a) jsi nějaký sport pro tělesně postižené? 

• ano 

• ne 

15. Z jakého důvodu se neúčastníš sportovních aktivit? 

• finanční 
• dostupnost (velká vzdálenost ke sportovišti) 
• bariéry 
• nedostatek volného času 
• zdravotní problémy 
• nevím o žádné organizaci, která by provozovala sporty pro tělesně postižené 
• žádná sportovní organizace nenabízí sport, o který mám zájem 
• jiné (napište jaké) 

16. Odkud jsi se dozvěděl(a) o tom, že i tělesně postižení lidé mohou sportovat? 

• televize 
• internet 
• noviny, časopisy 
• rehabilitační, léčebné zařízení 
• od lékaře v nemocnici 
• nikdy jsem o tom neslyšel(a) 
• jiné (napiš jaké) 

17. Jaké znáš organizace nabízející sportovní aktivity pro tělesně postižené? 

122 



Obrázek 1: Atletika - hod oštěpem 

Obrázek 3: Boccia 
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Obrázek 4: Boccia 

Obrázek 5: Cyklistika - tricykl 

Obrázek 6: Cyklistika - handbike/handcykl 
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Obrázek 7: Curling 

Obrázek 8: Florbal 

Obrázek 9: Kiting/kiteboarding 

Obrázek 10: Lukostřelba 
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Obrázek 10: Lukostřelba 

Obrázek 11: Lyžování vozíčkářů - monoski 

Obrázek 12: Lyžování stojících 
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Obrázek 13: Paragliding 

Obrázek 14: Plavání 

Obrázek 15: Plavání 
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Obrázek 16: Sledge hokej 

'^rtberat, 

Obrázek 17:Stolní tenis 

Obrázek 18: Šerm vozíčkářů 
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Obrázek 19: Tenis 

Obrázek 20: Závěsný kuželník 

Ústřední knih.Pedf UK 

2592071834 
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4.2 Rozhovor 
Pro svůj výzkum jsem oslovila dva lidi s tělesným postižením žijící v Praze. 

Patnáctiletou dívku, která má vrozené postižení (DMO) a pravidelně sportuje, a 

třicetiletého muže, jehož tělesné postižení je získané, má částečně ochrnuté dolní končetiny 

po autonehodě. Tento respondent nesportuje, ale se sportem by chtěl začít. 

Cílem rozhovoru bylo zjistit, co přesně tělesně postiženým může bránit v tom, aby 

se účastnili sportovní činnosti, popř. aby provozovali více sportů, odkud získali informace 

o sportu TP a jak snadno se jim informace zjišťovaly. Také jsem chtěla poznat názor 

tělesně postižených na současnou nabídku sportů pro TP v Praze. 

4.2.1 Výsledky rozhovoru s tělesně postiženou dívkou 
Tělesně postižené dívce je 15 let, její postižení je vrozené. Neptala jsem se, jaké 

přesně postižení má, přesto mi sama mi sdělila, že má dětskou mozkovou obrnu. 

1. Jakému sportu a jak dlouho se pravidelně věnuješ? 

Tělesně postižená dívka se pravidelně věnuje plavání, které provozuje již čtyři roky. 

2. Na jaké úrovni sport provozuješ (rekreačně, výkonnostně, vrcholově)? 

První tři roky pouze r e k r e a č n ě , jen pro radost. Ale teď se zúčastňuje i závodů. Chce ukázat, 

že i když je na vozíku, přesto něco dokáže. 

3. Proč jsi se nevěnovala nějakému sportu už dřív? 

Respondentka uvedla, že ji sport nelákal, raději se věnovala jiným koníčkům. 

4. Kdo tě k plavání přivedl? 

V rehabilitačním centru v Kladrubech plavou TP s Kontaktem bB. Tam se během 

léčebného pobytu o Kontaktu dozvěděla a plavání si i vyzkoušela. Zjistila, že možnost 

plavat s Kontaktem je i v Praze. 

5. Chtěla bys provozovat ještě další sportovní aktivito? 

Odpověď zněla, že ano a že by ráda vyzkoušela něco z atletiky nebo cyklistiku a pak by se 

chtěla věnovat tomu, co ji zaujme nejvíc. 
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