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1. Činnost ČSZPS 
 

1.1  Hlavní poslání Českého svazu zrakově postižených sportovců 
 

ČSZPS, z.s. je zájmové sdružení tělovýchovných jednot, sportovních klubů a oddílů,  
ve kterých provozují sport zrakově postižení lidé, a to od rekreační až po vrcholovou 
úroveň. Členové jednotlivých klubů/oddílů jsou od těch nejmladších až po nejstarší. 
Věkové kategorie se rozdělují mezi mládež (do 23 let) a dospělé (nad 23 let).  
ČSZPS pomáhá zajistit regulérnost a kvalitu sportu nevidomých a zrakově postižených 
tak, aby si každý mohl vybrat podle svých priorit, schopností, věku, stupně  
a zdravotního stavu. Cílem naší snahy je zapojit do sportovního dění co největší počet 
zrakově postižených.  
Pro zrakově postižené je sport nejen možností, jak zlepšit svoji kondici, ale zároveň 
napomáhá i k rozvoji orientace a koordinace, ke zlepšení používání smyslů jako sluch, 
hmat nebo rovnováha, které jsou tolik důležité pro samostatný pohyb a orientaci při 
každodenních činnostech zrakově postižených. Sport zrakově postižených zároveň 
nabízí příležitosti k setkávání se s lidmi s podobným postižením a k navázání vztahu 
mezi zdravotně postiženými a zdravými lidmi. U mnohých zrakově postižených 
pomáhá sport odstranit strach a nejistotu z pohybu, umožňuje jim dostat se z izolace 
domovů a změní tak často pasivní život na život aktivní. 
Obdiv a uznání okolí, že i přes problémy se zrakem něco dokázali, postiženým 
pozvedává sebevědomí a přispívá k jejich životnímu optimismu a radosti. Pohyb  
a díky sportu jednodušší začlenění do společnosti pomáhá lidem s handicapem lepší 
zvládnutí přenést se přes náročné životní etapy. 
 

1.2  Naše podpora 
 

V rámci ČSZPS je zajišťována a podporována sportovní příprava i soutěže, je 
zajišťována sportovní činnost od zcela rekreační přes závodní až po vrcholovou 
úroveň. Ti nejlepší sportovci reprezentují Českou republiku na vrcholných 
mezinárodních soutěžích, jako jsou ME, MS nebo Paralympijské hry. 
Naši sportovci startují v kategoriích od nejmladších dětí přes kadety, juniory, dospělé  
až po seniory.  
V praxi se snažíme ke sportu přispět a podpořit ho po mnoha stránkách (organizační, 
odborné, metodické, administrativní, legislativní (pravidla sportů), personální, 
materiální, finanční, po stránce služeb spojených s provozováním sportů, propagací 
sportu zrakově postižených mezi širokou veřejností, získávání nových zájemců 
především z řad dětí a mládeže...). 
Aktivity jsou organizovány přímo svazem i ve spolupráci s našimi sportovními oddíly, 
kluby, jednotami, školami pro zrakově postižené, SPC, dalšími svazy pro 
handicapované a ČPV.  
 
 
 

http://www.sport-nevidomych.cz/
mailto:prague.cbsa@seznam.cz
mailto:cbsa.sekretariat@seznam.cz


ČESKÝ SVAZ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ, z. s. 
CZECH BLIND SPORTSMEN ASSOCIATION 

 

 

ČSZPS z. s. 
Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 – Strahov 
ČESKÁ REPUBLIKA 
www.sport-nevidomych.cz  

Kontakt:+420 233 351 357, +420 233 351 364 
Mobil prezident: +420 724 337 089 
Mobil sekretariát: +420 731 517 404 
E-mail prezident: prague.cbsa@seznam.cz  
E-mail sekretariát:  cbsa.sekretariat@seznam.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
MONETA Money Bank 
č. účtu.: 1731208-504/0600 
IČO: 49276689 
 
 

 

 
Zrakově postižení lidé si můžou vybrat ze zhruba šestnácti hlavních druhů sportu, 
kterými jsou: alpské lyžování, atletika, běžecké lyžování, bowling, cyklistika, futsal, 
goalball, judo, kuželky, plavání, showdown, simulovaná zvuková střelba, šachy, 
turistika, veslování a vzpírání.  
Pokud se sportovci účastní soutěží, jsou na základě klasifikace zrakového postižení 
rozděleni do třech kategorií (B1 - B3), aby byla zajištěna férovost a soutěžili spolu lidé 
s podobným stupněm postižení. V kategorii B1 jsou osoby zcela nevidomé, B3 pak 
znamená nejlehčí zrakové postižení, které ale i tak neumožňuje rovnocenně soupeřit 
se zdravými.  
 

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
 

2.1 ČSZPS 
 

 Plenární shromáždění ČSZPS 
Nejvyšším orgán organizace. 

 

 Prezidium ČSZP 
Nejvyšší normotvorný orgán mezi dvěma zasedáními Plenárních shromáždění 
ČSZPS. 
Tvořeno 4 přímo volenými kandidáty zvolenými Plenárním shromážděním, pátým 
členem je prezident ČSZPS, který disponuje v případě hlasování rozhodujícím 
hlasem. 
Prezidium v roce 2016 pracovalo ve složení Mikuláš Ďurko (viceprezident), 
Zbyněk Janečka, František Eliáš, Marcela Kulíšková a Jaroslav Pata jako prezident 
ČSZPS.  
Funkční období prezidia je shodné s funkčním obdobím prezidenta svazu tzn.  
4 roky. 
Rok 2017 je rokem volebním tzn. v dubnu 20017 je volen prezident svazu 
společně s prezidiem. 

 

 Prezident ČSZPS 
Prezident svazu je volen Plenárním shromážděním ČSZPS na 4-leté funkční 
období.  
Prezident je statutárním a výkonným orgánem mezi jednotlivými zasedáními 
Plenárních shromáždění ČSZPS. Prezident je zaměstnancem svazu.  

 

 Sekretariát ČSZPS  
Pracovníci sekretariátu zajišťují každodenní chod svazu po věcné i finanční 
stránce (zpracování žádostí o finanční příspěvky, vyúčtování finančních  
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prostředků, logistika a zajištění účasti sportovců na závodech a turnajích, 
proplácení finančních prostředků…).  

 

 Kontrolní a revizní komise ČSZPS  
Tato komise je nezávislým orgánem pro provádění kontroly a přezkoumávání 
ekonomických, administrativních a právních operací uskutečňovaných v rámci 
ČSZPS. 
KRK pracovala ve složení Miroslava Valášková, Jana Rašpličková a Ing. Karel 
Novotný. 

 

 Sportovní rada ČSZPS 
Sportovní rada ČSZPS je výkonným orgánem ČSZPS v oblasti hodnocení a řízení 
sportu zrakově postižených. Metodicky řídí Výkonné výbory sekcí jednotlivých 
sportovních odvětví.    
Sportovní rada ČSZPS je řízená Výkonným a řídícím výborem, který řídil Robert 
Peška.  

 

 Výkonný výbor sekce ČSZPS  
Sportovní sekce je článek bez právní subjektivity ve struktuře ČSZPS. Je 
charakterizován jedním či skupinou sportovních odvětví. Organizuje, řídí  
a odpovídá za činnost daného sportu.  

 

2.2 Členství ČSZPS v organizacích a asociacích 
 

ČSZPS je členem v:  
Českém paralympijském výboru – ČPV 
Mezinárodním paralympijském výboru – IPC (prostřednictvím ČPV) 
Mezinárodní asociaci pro zrakově postižené sportovce – IBSA 
Mezinárodní asociaci zrakově postižených šachistů - IBCA 
Unii zdravotně postižených sportovců - UZPS 
České unii sportu – ČUS (prostřednictvím UZPS) 
Českém svazu cyklistiky - ČSC 
 

2.3 Členové ČSZPS v roce 2016 
 
ČSZPS v roce 2016 sdružoval 26 oddílů, sportovních klubů nebo tělovýchovných 
jednot se samostatnou právní subjektivitou. V těchto sportovních klubech provozují 
sport zrakově postižení z celé ČR. 
V níže uvedených oddílech bylo v roce 2016 registrováno celkem 1 718 členů. Z toho 
bylo 171 členů spadajících do kategorie mládeže (do 23 let) a 1 547 dospělých. 
V oddílech jsou nejen zrakově postižení sportovci, trenéři a rozhodčí, ale rovněž Ti,  
bez jejichž pomoci by sport zrakově postižených nemohl fungovat tzn. Traséři a další 
nezbytní asistenti. 
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ČLENSKÉ ODDÍLY: 

  MĚSTO NÁZEV KLUBU SPORT 

1 

Brno 

AVOY MU BRNO futsal 

2 SK ORBITA BRNO 
atletika, goalball, lyžování běžecké, lyžování 
sjezdové, plavání, showdown, šachy 

3 TANDEM BRNO 
cyklistika, lyžování běžecké, lyžování sjezdové, 
showdown, turistika,  

4 
TJ SOKOL IV 
BRNO ODDÍL 
KUŽELEK ZP 

kuželky 

5 
České 

Budějovice 

1. CENTRUM 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH 
JIŽNÍCH ČECH, z.s. 

atletika, kondiční cvičení, veslování, všestrannost, 
vzpírání,  

6 Hodonín 
TJ MORÁVIA  
NÁSEDLOVICE 
ODDÍL ZP 

šachy, turistika 

7 Karlovy Vary 
SPOLEK 
KUŽELKÁŘŮ 
KARLOVY VARY 

cyklistika, kuželky, showdown, střelba simulovaná 
zvuková,  

8 Kladno 

TJ ELÁN KLADNO 
ODD. ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH 
SPORTOVCŮ  

 
kuželky, plavání, turistika, zdrav. cvičení 

9 Kyjov 
TJ JISKRA KYJOV 
OZPS, z.s. 

bowling, kuželky, showdown, střelba simulovaná 
zvuková, turistika 

10 Litoměřice 
KLUB ZP 
SPORTOVCŮ ASK, 
LOVOSICE 

atletika, zvuková střelba, 

11 
Mladá 

Boleslav 

TJ AUTO ŠKODA 
MLADÁ 
BOLESLAV 

kuželky 

12 

Olomouc 

SK OLOMOUC, 
SIGMA MŽ, z.s. 

goalbal, showdown, simulovaná zvuková střelba, 
šachy, pěší turistika 

13 
SK UNIVERZITY 
PALACKÉHO 
JUDO ZP 

judo 

http://www.sport-nevidomych.cz/
mailto:prague.cbsa@seznam.cz
mailto:cbsa.sekretariat@seznam.cz


ČESKÝ SVAZ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ, z. s. 
CZECH BLIND SPORTSMEN ASSOCIATION 

 

 

ČSZPS z. s. 
Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 – Strahov 
ČESKÁ REPUBLIKA 
www.sport-nevidomych.cz  

Kontakt:+420 233 351 357, +420 233 351 364 
Mobil prezident: +420 724 337 089 
Mobil sekretariát: +420 731 517 404 
E-mail prezident: prague.cbsa@seznam.cz  
E-mail sekretariát:  cbsa.sekretariat@seznam.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
MONETA Money Bank 
č. účtu.: 1731208-504/0600 
IČO: 49276689 
 
 

 

14 Opava 

KLUB ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH 
SPORTOVCŮ 
OPAVA, z.s. 

KUŽELKY 

15 

Ostrava 

SK ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH 
BANÍK OSTRAVA 

atletika, cyklistika, goalball, lyžování běžecké, 
lyžování sjezdové, plavání, showdown, střelba 
simulovaná zvuková, střelba ostrá, šachy 

16 
SK 
MICHÁLKOVICE 
ZPS 

kuželky, turistika 

17 Pardubice 
BC 
BOWLINGZONE, 
z.s. 

Bowling 

18 Plzeň 
TJ START PLZEŇ, 
z.s. 

goalball, střelba simulovaná zvuková 

19 

Praha 

BLIND SPORT 
CLUB PRAHA, z.s. 

bowling, cyklistika, futsal, goalball, lyžování sjezdové 
, lyžování běžecké,  showdown, 

20 SK SLAVIA PRAHA goalball, kuželky, plavání 

21 

SK STELLA při 
SOU pro zrakově 
postiženou 
mládež A. Klara v 
Praze 4 

atletika, lyžování běžecké, lyžování sjezdové, plavání, 
showdown, vodní sporty 

22 
TJ  ZORA PRAHA, 
z.s. 

atletika, goallbal, cyklistika, lyžování běžecké, 
kuželky, showdown, střelba simulovaná zvuková, 
šachy, turistika, vodní sporty, windsurfing 

23 SK TYFLOSPORT 
bowling, cyklistika, potápění, rafting, showdown, 
šachy, turistika, vodácká turistika,  

24 Rokycany 
SK KLUB 
ROKYCANY 

kuželky, šachy, turistika 

25 
Ústí nad 
Labem 

VESLAŘSKÝ KLUB 
PAPRSEK, z.s. 

veslování 

26 Zlín 
SK HANDICAP 
ZLÍN 

bowling, kuželky, zvuková střelba 

Zdroj: www.sport-nevidomych.cz 

 
Rozdělení členů ČSZPS dle věkových kategorií: 

Mládež Dospělí Celkem 

171 1 547 1 718 

Zdroj: Statistika ČUS (2016) 
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3. FINANČNÍ INFORMACE 

 

ČSZPS děkuje všem partnerům, kteří podpořili činnost a aktivity svazu a jeho 
sportovců, ať už finanční pomocí či jiným způsobem. 
 

3.1 Poskytnuté finanční prostředky 
 

V roce 2016 hospodařil svaz s finančními prostředky z následujících zdrojů: 
 

 Státní rozpočet 
- MŠMT 

Program č. VII/1 – Sportovní reprezentace 
Program č. VII/2 – Sportovně talentovaná mládež 
Program č. VII/3 – Všeobecná sportovní činnost 

 

 Český paralympijský výbor 
- Příspěvek na činnost sdruženým svazům  
- Dar ČOV z darů provozovatelů loterií pro děti a mládež 
- Vysokoškolské sportovní centrum 

 

 Dotace z rozpočtu krajů, měst a obcí 
- Magistrát hl. m. Prahy 

Program IV.B. – Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu 
handicapovaných 

 

 Nadace a nadační fondy 
- Nadační fond Českého rozhlasu Světluška 

Kadet, junior a benjamínek 
Mladí šampioni 
Žákovská goalballová liga 
Sportovní tábor 
Příprava bowlingového družstva 

 
- Nadace Leontinka 

Sportovní tábory mládeže 
 

 Dary/sponzoring 
- Alcon Pharmaceuticals, s.r.o. 
- Podravka – Lagris, a.s. 

 

 Příjmy ze startovného k úhradě nákladů na domácí i zahraniční soutěže a 
soustředění. 
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3.2  Rozvaha a výsledovka (2016) 
 

R O Z V A H A 
 

AKTIVA NÁZEV ZŮSTATEK 

022 Samostatné movité věci 818 210,30 Kč 

028 DDHM 48 576,00 Kč 

082 Oprávky k samostatným movitým věcem -818 210,30 Kč 

088 Oprávky k DDHM -48 576,00 Kč 

211 Pokladna 101 836,43 Kč 

221 Bankovní účty 2 175 771,71 Kč 

315 Ostatní pohledávky tuzemské 11 677,00 Kč 

335 Poskytnuté zálohy (Kč) 7 514,00 Kč 

378 Poskytnuté provozní zálohy (Kč) 5 648,59 Kč 

381 Náklady příštích období 18 617,50 Kč 

385 Příjmy příštích období 5 495,70 Kč 

CELKEM 2 326 560,93 Kč 

 

PASIVA NÁZEV ZŮSTATEK 

321 Dodavatelé 82 352,72 Kč 

324 Vratná kauce 15 368,42 Kč 

383 Výdaje příštích období 95 198,16 Kč 

901 Základní jmění 1 781 668,80 Kč 

  Zisk/ztráta 351 972,83 Kč 

CELKEM 2 326 560,93 Kč 

Zdroj: Účetní uzávěrka ČSZPS 
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V Ý S L E D O V K A 
 

NÁKLADY NÁZEV ZŮSTATEK 

501 Spotřeba materiálu 511 960,88 Kč 

502 Spotřeba energie 104 862,16 Kč 

511 Opravy a udržování 1 000,00 Kč 

512 Cestovné 38 304,64 Kč 

513 Náklady na reprezentaci 3 612,00 Kč 

518 Ostatní služby 2 010 924,54 Kč 

521 Mzdové náklady 524 555,00 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 122 921,00 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 7 700,00 Kč 

545 Kursové ztráty 941,22 Kč 

546 Dary 10 000 Kč 

549 Jiné ostatní náklady 289 809,62 Kč 

581 Poskytnuté příspěvky 306 674,00 Kč 

582 Členské příspěvky, licence 647 848,08 Kč 

CELKEM 4 581 113,14 Kč 

 

VÝNOSY NÁZEV ZŮSTATEK 

644 Úroky 15 158,25 Kč 

645 Kursové zisky 701,66 Kč 

649 Jiné ostatní výnosy 257 621,01 Kč 

682 Přijaté příspěvky 1 949 605,05 Kč 

691 Přijaté dotace 2 710 000,00 Kč 

CELKEM 4 933 085,97 Kč 

Zisk/Ztráta 351 972,83 Kč 

Zdroj: Účetní uzávěrka ČSZPS 
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4. SPORTOVNÍ AKTIVITY ROKU 2016 
 

Alpské lyžování  
 
Nejlepší zrakově postižený lyžař ČSZPS Patrik Hetmer zaznamenal v roce 2016 několik 
významných mezinárodních úspěchů. Spolu se svým trasérem Miroslavem Máčalou  
a trenérem Františkem Dostálkem v lednu získali bronz v obřím slalomu na Světovém 
poháru v italském Tarvisiu, o dva týdny později pak dokázali vyhrát sjezd Evropského 
poháru ve Stare Planině v Srbsku. Další vítězství si pak Hetmer s Máčalou připsali na 
závodech v rakouském Mellau, kde ovládli superkombinaci, aby na Finále EP 
v Obersaxenu získali zlato za superobří slalom a stříbro v superkombinaci.  
I s vynecháním dvou závodů obsadili lyžaři ČSZPS v celkovém hodnocení Evropského 
poháru 6. místo. 
Největší novinkou ve sjezdovém lyžování za rok 2016 bylo rozšíření reprezentačního 
týmu. K Patriku Hetmerovi přibyla čtveřice mladých závodníků, kteří vzešli 
z dlouholetého programu na podporu sjezdového lyžování financovaného ČSZPS  
a Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška. Tato čtveřice začala svou 
reprezentační kariéru mezinárodní oční klasifikací a závody v nizozemském 
Landgraafu. 
V sekci alpského lyžování velmi pečlivě pracujeme s dětmi a mládeží. Pravidelně se 
konají domácí i zahraniční soustředění benjamínků, kadetů i juniorů a zažíváme 
neustálý příval nových členů, a to i z řad dospělých. Soustředění pro lyžaře i příprava 
pro náročnou roli trasérů se konala pod odborným a organizačním vedením 
neúnavného předsedy sportovní komise Zbyňka Janečky ve spolupráci s FTK při UP 
Olomouc, se ZŠ pro zdravotně postižené i rodinnými příslušníky. Soustředění pro děti 
a mládež se konala podle sněhových podmínek jednak v ČR (Kouty nad Desnou) 
jednak v Rakousku.  
Běžkovému lyžování se pak věnujeme hlavně s dětmi a mládeží při tradičním zimním 
soustředění na Černé hoře. 
 
Atletika 
 
Historicky nejúspěšnější atletka ČSZPS Miroslava Sedláčková, mistryně světa, musela 
v roce 2015 kvůli těžké nemoci a dlouhé rekonvalescenci ukončit kariéru. Na obzoru 
zatím není nikdo, kdo by v kategorii dospělých Miroslavu mohl nahradit. Atletika je 
jinak rozvíjena u dětí a mládeže v rámci sportovního tábora v Železné Rudě  
a Sportovních her pro zrakově postiženou mládež, které se v roce 2016 konaly v Plzni.  
 
Bowling  
 
Největší akcí v bowlingovém kalendáři bylo mistrovství světa v polské Lodži. Na něj se 
po systematické přípravě vypravila reprezentace ve složení Věra Macháčková, Karel 
Macháček, Štefan Čulík a Michal Krch. V obrovské konkurenci a systému každý  
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s každým se však našim bowlerům nepodařilo postoupit ze skupiny mezi nejlepších 
osm a maximem tak bylo celkové 10. místo Štefana Čulíka v kategorii B1. Michal Krch 
skončil ve stejné kategorii jedenáctý, Karel Macháček v kategorii B2 obsadil 12. místo, 
Věra Macháčková v B3 skončila šestnáctá. 
Sekce bowlingu také uspořádala mistrovství republiky v Olomouci. V tomto sportu se 
bohužel stále nedaří rozšířit mezi ZP mládeží. 
 
Cyklistika 
 
Reprezentant ČSZPS Tomáš Kráčalík se v roce 2016 vinou zranění nezúčastnil 
tradičního závodu Evropského poháru v Praze na Strahově, další reprezentanty 
v tomto sportu zatím ČSZPS nemá. Cyklistiku dětí a mládeže se svaz snaží propagovat 
na sportovním táboře v Železné Rudě. 
 
Futsal  
 
V tomto sportu působí pouze 2 oddíly, ani členská základna se i přes usilovnou snahu 
o nábor nijak výrazně nerozšířila. Oddíly BSC Praha a Avoy MU Brno mezi sebou na 
rozdíl od předchozích let v roce 2016 nesehrály ligová utkání, velkým kladem je však 
přetrvávající schopnost a ochota pořádat mezinárodní turnaje.  
V červnu 2016 uspořádal Avoy MU Brno velký mezinárodní turnaj Bučovice Blind 
Football Cup, kterého se zúčastnilo 8 týmů včetně družstev z Velké Británie Německa, 
Belgie či Řecka. Pořádající tým skončil na turnaji pátý. 
Pražský klub BSC pořádal na podzim roku 2016 v Březiněvsi již 4. ročník Poháru 
Středoevropských měst, kterého se zúčastnilo kromě domácího týmu dalších  
8 mužstev ze zahraniční, např. z Ruska, Itálie, Belgie či Německa. BSC obsadilo třetí 
místo. 
BSC Praha se od roku 2016 také účastní Středoevropské ligy ve fotbale pro nevidomé, 
v prvním ročníku Češi zvítězili nad polským a maďarským týmem. Tato liga by se 
v budoucnu měla dočkat rozšíření. 
Na konci roku 2016 se rovněž z obou konkurenčních týmů podařilo sestavit 
reprezentační družstvo pod vedením trenéra Jiřího Kotrče, které se v dubnu 2017 
bude v rumunském Bacau pokoušet o kvalifikaci na mistrovství Evropy v Berlíně. 
 
Goalball 
 
Goalballová reprezentace byla po neúspěšné kvalifikaci na Paralympijské hry do Ria 
prakticky rozpuštěna, hráči se připravovali sami ve svých oddílech. V roce 2016 se 
proto neuskutečnil ani jeden zahraniční výjezd, pro rok 2017 se ovšem počítá 
s obnovením reprezentace, která by se měla na pravidelných soustředěních  
a vybraných mezinárodních turnajích připravovat na mistrovství Evropy ve finském 
Lahti. 
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Proběhl již 26. ročník goalballové ligy dospělých. Vítězem ročníku 2015/2016, kterého 
se zúčastnilo šest týmů, se stal tým TJ Start VD Plzeň, druhou příčku obsadila vloni 
poslední Orbita Brno, třetí byl tým TJ Zora Praha B. Nejlepším střelcem ročníku byl Jan 
Bošek, jenž vstřelil 149 branek.  
Potěšující je situace v goalballu žáků. O celovíkendové akce, které začínají 
soustředěním, na nějž navazuje turnaj družstev, tzv. žákovská goalballová liga, je stále 
větší a větší zájem. Tato liga, jejíž jarní kolo se koná v Olomouci a podzimní v Plzni, má 
za sebou už šestnáct ročníků.  
 
Judo 
 
Jedenadvacetiletý zrakově postižený judista Michal Motrinec, jenž se připravuje pod 
vedením trenérky Jiřiny Kubíkové, se v roce 2016 nezúčastnil žádné zahraniční akce. 
Trénuje v domácím klubu společně se zdravými judisty (např. pravidelné letní 
soustředění v Budišově nad Budišovkou) a v roce 2017 s ním svaz počítá pro 
Paralympijské hry mládeže v Itálii. Tam bude mít na rozdíl od předchozích 
mezinárodních akcí šanci střetnout se na tatami se stejně mladými závodníky. 
 
Kuželky 
 
Reprezentace kuželkářů nevycestovala v roce 2016 na MS do chorvatské Koprivnice, 
v roce 2017 by se však měla zúčastnit mistrovství Evropy v srbském Apatinu.  
Stejně jako v předchozích letech probíhala I. a II. liga družstev z celé ČR (vítězem se 
stalo družstvo Rokycan), v České Třebové se v květnu za podpory svazu konalo MČR, 
v září v Přerově pak MČR ve sprintu. 
Pokračovaly i další soutěže – např. Český pohár dvojic a jednotlivců, výbornou práci 
odvedly i jednotlivé oddíly při pořádání celé řady turnajů (Blanenský turnaj, 
Michálkovická kuželka 200, Slavia Cup, Lázeňský turnaj, Memoriál Alžběty Webrové  
a další). 
V říjnu se také v Rokycanech konal již 23. ročník mezinárodního kuželkářského turnaje 
O Pohár města Rokycan, jehož se kromě domácích zúčastnili sportovci z Německa, 
Rakouska a Slovenska.  
Dlouhodobou bolestí kuželkářů je nezájem mládeže. 
 
Plavání 
 
Plavání je jediným sportem, v němž se zástupce ČSZPS probojoval na letní 
paralympiádu do brazilského Rio de Janeira. Tímto sportovcem byl nevidomý 
Miroslav Smrčka. Pro tohoto třiapadesátiletého plavce, jenž o zrak přišel před třemi 
lety, byla účast v Riu naplněním snu, který si brzy po oslepnutí stanovil. Mezi o jednu 
až dvě generace mladšími závodníky si vedl výtečně, když ze čtyř závodů vybojoval ve 
třech finálovou účast. Na trati 100 m prsa a 50 m volným způsobem vybojoval skvělé 
sedmé místo, na všech tratích si Smrčka dokázal v Riu zlepšit osobní rekordy  
i o několik vteřin. V rámci přípravy na LPH v Riu Smrčka i jeho trenér a manažer Petr 
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Budínský absolvovali řadu soustředění s ostatními paralympijskými reprezentanty a 
pro poslední kvalifikační body jeli i na mistrovství Evropy na Madeiru, kde bylo jeho 
maximem páté místo ze závodu na 100 metrů znak. 
Svaz tradičně podporoval plavecký výcvik dětí a mládeže v Praze a Brně, ve spolupráci 
se SPC Liberec bylo v říjnu tradičně uspořádáno v Jablonci nad Nisou MČR v plavání 
mládeže, které se rok od roku těší většímu zájmu mezi ZP dětmi a mládeží. Čestným 
hostem šampionátu byl právě paralympionik Miroslav Smrčka. 
 
Showdown 
 
Reprezentační tým showdownistů ve složení Ondřej Kodet, Petr Bayer, Pavel David  
a Květoslava Trnečková vycestoval v září na mistrovství Evropy do Tyrrenie v Itálii. 
Našim reprezentantům se však v silné konkurenci příliš nedařilo a maximem bylo  
19. místo Ondřeje Kodeta. 
O showdown je poměrně velký zájem mezi mládeží, tento sport se hraje na vícero ZŠ 
a je součástí i SHZPM. V říjnu se v Olomouci pod patronací pana Miloše Dobeše 
uskutečnilo MČR žáků, tento sport je rozvíjen i v rámci sportovního tábora v Železné 
Rudě. Tradičně se uskutečnilo také MČR jednotlivců. 
 
Střelba 
 
Střelec ze vzduchové pušky Martin Adámek dosáhl skvělého úspěchu  
na listopadovém MS v Polsku, když v disciplíně 60 ran vstoje vybojoval bronz. 
V soutěži na 3x40 ran obsadil páté místo.   
Sekce simulované zvukové střelby uspořádala tradiční kvalifikační turnaje na MČR 
(Praha, Karlovy Vary, Olomouc, Plzeň, Kyjov) a samotné listopadové MČR v Praze - 
Memoriál Miloše Slavíka. Jeho součástí byl i nultý ročník neoficiálního MČR  
v rychlopalbě, který se hrál pod heslem "Miloš Slavík řekl: Střílejte dál…“ Tradičně se 
v roce 2016 konal i střelecký Českomoravský pohár.  
Také u střelby platí, že se zatím nedaří vybudovat širší členskou základnu a rozšířit 
tento sport mezi mládeží. 
 
Šachy 
 
Velkým kladem šachové sekce je práce s mládeží na ZŠ, problém však nastává po 
ukončení ZŠ, kdy se již jen malý počet mladých zapojí do další činnosti. Kvůli nízkému 
počtu účastníků se v roce 2016 nemohlo uspořádat ani mistrovství republiky 
dospělých. Konal se tak pouze mezinárodní turnaj v Olomouci a Vánoční turnaj 
v Praze, jehož se zúčastnilo 20 mladých šachistů z Česka i Slovenska. 
V dubnu se také v Karlovicích konal šachový memoriál Vladimíra Trávníčka. 
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Vzpírání – benchpress 
 
Vzpírání je historicky nejúspěšnějším sportem ČSZPS. Rokycanský silák Martin Biháry 
se v prosinci 2016 zúčastnil MS v benchpressu v turecké Antalyi. Biháry zde dokázal, 
že napříč kategoriemi věku i míry zrakového postižení nemá konkurenci a stal se už 
posedmé v kariéře mistrem světa. Stříbrného Ukrajince porazil o víc než 40 kg, 
výkonem 176 kg navíc vytvořil nový světový rekord. Biháry se připravuje pod vedením 
trenéra Jiřího Smékala a pravidelně své síly měří i se zdravými vzpěrači, nepřekvapí, 
že ovládl i MČR zrakově postižených vzpěračů v Českých Budějovicích.  
 

 
 

5. DĚTI A MLÁDEŽ 
 
Jednou z velkých priorit práce ČSZPS je podpora sportu dětí a mládeže. Soustředění 
se na nábor mladých zrakově postižených sportovců je důležitým aspektem k zajištění 
kontinuity v jednotlivých sportovních odvětvích. Prostřednictvím sportu zrakově 
postižených dětem ukazujeme, že i přes jejich handicap mohou vést aktivní život. 
Podpora a práce učitelů škol, vychovatelů a trenérů na ZŠ a SPC je základním článkem 
k podpoře dětí a mládeže.  
2x ročně jsou pořádány velké sportovní tábory za účelem získání nových mladých 
sportovců. V roce 2016 se tyto tábory konaly již 10. ročníkem. Na těchto táborech se 
děti seznamují s jednotlivými sporty, které si mohou vyzkoušet a naučit se základy. 
Zářijový tábor zaměřený na letní sporty a prosincový tábor zaměřený na zimní sporty 
(převážně běžecké lyžování) se těší hojné účasti, která se každoročně zvyšuje. 
Sportovní hry zrakově postižené mládeže pořádané každoročně školami pro zrakově 
postižené, jsou další možností, jak se mohou děti a mládež seznámit se sportem. 
Celoročně pořádaná goalballová liga a goalballové soustředění určené mládeži je 
rovněž dalším způsobem k setkání a navázání kontaktů s dětmi a mládeží, která se se 
sportem zrakově postižených seznamuje. 
Při práci se zrakově postiženými dětmi je třeba enormní trpělivost, proto bychom rádi 
vyzdvihli práci všech, kteří se na této záslužné činnosti podílejí. 
 

 

6. ZÁVĚR 
 

ČSZPS DĚKUJE všem, kteří práci zrakově postiženým sportovcům věnovali nemalou 
část svého času a umožnili zrakově postiženým, i přes jejich hendikep, radovat se  
ze sportu a společných setkávání při sportovních akcích.  
ČSZPS rovněž DĚKUJE školám pro zrakově postižené děti, které hrají veledůležitou roli 
v integraci zrakově postižených dětí a jejich zapojení do organizovaného sportování. 
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Naše velké díky patří i všem, kteří finančně nebo materiálně sport zrakově 
postižených podporují, všem nadacím, dárcům a poskytovatelům dotací. Z výčtu 
činností našich sportovců vyplývá, že podpora – ať už jakákoliv – má VŽDY smysl. 
Velký dík patří rovněž našim sportovcům, kteří v roce 2016 posbírali nemalé úspěchy 
http://sport.lidovky.cz/se-zbytky-zraku-drti-konkurenci-vzperac-bihary-je-posedme-
mistrem-sveta-14n-/ostatni-sporty.aspx?c=A161215_132938_ln-sport-ostatni_oka. 
Zároveň vyzdvihujeme aktivitu některých členských oddílů při pořádání sportovních 
akcí na mezinárodní úrovni, které již mají mezi zahraničními účastníky výbornou 
pověst (např. mezinárodní fotbalové resp. futsalové turnaje pořádané klubem BSC 
Praha a Avoy MU Brno). 
 
 
 

7. FOTOGALERIE 
 

Trénink bowlingového družstva – financováno z Nadačního fondu Českého rozhlasu 
Světluška. 
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3. kolo goalballové ligy – financováno z MHMP 

 
 
Sjezdové lyžování – SP Kranjska Gora a Tarvisio – financováno z MŠMT. 
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Soustředění mládeže – běžecké lyžování – financováno z Nadace Leontinka a 
Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. 

 
MČR v plavání žáků a dorostu – financováno z MŠMT. 
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