
36

S port je dřina, která se vrací 
v podobě radosti z překonání 
sama sebe, a u handicapova-

ných to platí dvojnásob. Období, kdy 
jediným sportem pro lidi připoutané 
ke kolečkovému křeslu byly šachy, je 
už dávno pryč a většina sportů má 
dnes několik alternativních variant. 
Nejlepším příkladem je atletický 
běh, ve kterém se na paralympiádě 
soutěží ve 22 různých kategoriích. 
Tři jsou pro zraková postižení, devět 
pro různé stupně mozkové obrny, 
šest pro poškození horních i dolních 
končetin se schopností chůze a čtyři 
pro sportovce, kteří chodit nedoká-

žou. Obdobně je rozdělená většina 
paralympijských sportů. Pojďme si 
některé z nich představit:

SLEDGE HOKEJ
Sledge hokej je týmový sport, který 
hrají lidé s handicapovanou spodní 
polovinou těla. Od běžného ledního 
hokeje se liší přidáním „sáněk“ 
(z anglického „sledge“), ve kterých 
hráči sedí. Klasická hokejka je na-
hrazena dvěma kratšími, které mají 
ostré bodce na koncích a neslouží 
jen k ovládání puku, ale i k pohybu 
po ledové ploše. Rozdíl v pravi-

dlech je jen minimální: třetina trvá 
patnáct místo dvaceti minut a upra-
vily se některé tresty. Sledge hokej 
je fyzicky velmi náročný a je to také 
jeden z nejkontaktnějších sportů 
pro handicapované vůbec.

V Česku existuje sledge hokejová 
liga, kterou v současnosti hraje 
8 týmů, a na zimních paralym-
pijských hrách v Soči 2014 čeští 
reprezentanti obsadili páté místo. 
Zajímavou českou úpravou pravidel 
je, že v každém týmu může být 5 
nehandicapovaných hráčů, z toho 
současně až dva na ledě. Díky tomu 
se mohou v jednom sportu utkat jak 
lidé s handicapem, tak bez něj a ve 
vzájemných soubojích podávat vy-
rovnané výkony, a proto je dobrým 
integračním sportem pro handica-
pované. „Jako hráči bez postižení mi 
sledge dává pocit uspokojení a sou-
náležitosti s týmem a také možnost 
zapomenout na běžné pracovní 
povinnosti. Díky sledge hokeji se mi 
daří udržovat si fyzickou kondi-
ci, protože jinak mi na pohybové 
aktivity zbývá velmi málo času,“ říká 
sledge hokejista Martin Fous.

BOCCIA
Boccia, čteno „boča“, je jeden z nej-
známějších sportů pro neurologic-
ky postižené vozíčkáře, zejména lidi 
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po obrně nebo s nepostupujícím 
zraněním mozku. Boccia se dá 
hrát v jednotlivcích, dvojicích nebo 
tříčlenných týmech a na pohlaví 
závodníků nezáleží. Cíl hry samotné 
je stejný jako například v pétanque 
nebo curlingu, a to mít co nejvíce 
míčků svojí barvy nejblíže k jackovi. 
Jack, stejně jako míčky hráčů, je ko-
žená koule o hmotnosti 275 gramů 
a má stejný účel jako prasátko v pé-
tanque. Každý tým má dohromady 
šest míčků své barvy a podle počtu 
hráčů si je dělí. Každý hráč má svůj 
box, ze kterého po celou hru hází. 
Boccia samotná je bezkontaktní 
sálový sport, kde se nejdůležitějším 
stává přesný odhad a trpělivost.

Oblíbenost boccie v Čechách doka-
zuje pořádání mnoha celorepubliko-
vých i regionálních turnajů, kde se 
utkávají hráči tří výkonnostních lig. 
V každém městě nebo lázních na-
jdete hned několik hříšť na  bocciu, 
často se dá použít i venkovní hřiště 
na pétanque. A to, že se českým bar-
vám v tomhle sportu daří, dokazuje 
stříbrná medaile z paralympijských 
her v Londýně 2012.

HANDBIKE
Handbike, česky ruční kolo, je, jak 
už název napovídá, kolo na ruční 
pohon. Na rozdíl od běžného bicy-
klu má tři kola, takže s rovnováhou 
nejsou žádné problémy. Sportovec 
v kole sedí, někdy až leží a pomocí 
rukou pohání přední kolo, kterým 
zároveň i zatáčí. Závodí se na různé 
vzdálenosti, od krátkých sprintů 
na několik stovek metrů po trasy 
dlouhé přes 50 kilometrů. V triat-
lonu pro handicapované jménem 
Ironman, který se pořádá na Ha-
vaji, je trasa pro handbike dlouhá 
neuvěřitelných 180 kilometrů. 
A k tomu 4 kilometry plavání 
a maratonský běh, při kterém se 
používá speciální vozík, takzvaná 

„formulka“. Handbiking vysoce 
zatěžuje horní končetiny, a proto 
učení se na handbiku není o rovno-
váze, ale posilování rukou.

V Čechách není handbiking moc po-
pulárním sportem, už jen proto, že 
samotné kolo s cenou pohybující se 
kolem 120 000 korun je dost drahá 
záležitost. Výhodou handbiku je, že 
je v něm minimální rozdíl mezi vý-
konností lidí s postižením nebo bez, 
a tak je handbiking dalším z inte-
gračních sportů pro handicapované. 

POČTY ROSTOU
Sportů pro handicapované je velké 
množství, ale sportovní náčiní je 
často tak drahé, že si je sportovci 
mohou dovolit jen s inanční pod-
poru odjinud. Přesto počet spor-
tovců s tělesným postižením roste 
a daří se jim ukazovat, že s trvalým 
zraněním aktivní život končit ne-
musí. Nejvyšší a nejznámější českou 
organizací sdružující handicapované 
sportovce je Český paralympijský 
výbor. Ten zajišťuje reprezentaci 
České republiky na paralympijských 

hrách, Dea lympiádách (hrách 
pro neslyšící) a Global Games (pro 
intelektově znevýhodněné spor-
tovce). Ale málokdo ví, že existuje 
spousta malých organizací, které 
se starají i o nevrcholové sportovce 
s handicapem, popřípadě se starají 
jen o některé sporty. Například orga-
nizace věnující se široké obci spor-
tovců po dětské mozkové obrně má 
členskou základnu asi 4 700 členů. 
Činnnost je často založena na práci 
dobrovolníků, kteří se věnují pře-
devším reprezentantům a podpoře 
klubové činnosti. Kupříkladu Česká 
asociace tělesně handicapovaných 
sportovců, která sdružuje 1 600 čle-
nů z 16 různých sportů, má jen 
jediného zaměstnance. 

Sportovat má totiž smysl, pro ka-
ždého, ať už z handicapem, nebo 
bez něj. „U sledge hokeje je super, že 
při hře úplně zapomenu na postižení 
a připadám si, jako když hraji klasic-
ký hokej,“ říká český sledge hokejista 
Jiří Berger. A podobně sport vnímá 
i handbiker Michal Šiška: „Dává mi 
pocit, že k něčemu jsem, že mohu 
něco dokázat i přes vozík.“ 

V POHYBU KALOKAGATHIA

VÝZVA – PARALYMPIJSKÝ SPORT

Oblast:  Rover má tělo
Fyzická obtížnost: střední
Psychická obtížnost: střední
Věk:   Mladší R&R (15–18 let), 

Starší R&R (19–25 let)
Typ R&R:   Začínající R&R, Putující R&R, Zkušený R&R 

Vyzkoušej si některý ze sportů pro handicapované. Najdi ve svém okolí 
handicapovaného sportovce a domluv se s ním na společném tréninku.

www.paralympic.cz – Český paralympijský výbor
www.spastic.cz – Spastic Handicap
www.caths.cz – Česká asociace tělesně handicapovaných 
sportovců
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