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d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní (max.1 bod) 
 

Reprezentace: 
ČSZPS nebyl až do roku 2017 nakloněn podpoře fotbalu pro nevidomé. Od roku 2017 se však situace 
změnila a ČSZPS podporuje oba kolektivní sporty i díky možnostem financování z programů MŠMT ve 
výzvě 1 Podpora aktivních reprezentantů platné od roku 2018. V tomto trendu ČSZPS pokračuje                      
i v rámci výzvy Reprezentace ZPS pod NSA. 
Oba kluby Avoy MU Brno i BSC mají mezi sebou velkou rivalitu. Avoy MU Brno má pouze jednoho B1 
hráče a dlouhodobě se nechce podílet a spolufinancovat koncepci reprezentace. Do nalezení 
kompromisu tvoří reprezentaci nyní hráči z BSC Praha, kde je 7 hráčů B1. 
  
Mezinárodní turnaje: 
Oba sportovní kluby pořádají letos už svůj 8. resp. 9. ročník turnajů tj. Brno v Bučovicích (letos v Brně) 
a Praha v Praze Březiněvsi (Praha nemohla loni uspořádat 8. ročník kvůli špatné zdravotní situaci 
v rámci pandemie COVID-19). Oba turnaje se těší v Evropě velkému zájmu ze strany zahraničních 
klubových týmů. Oba kluby se samostatně mimo finance ČSZPS účastní různých mezinárodních 
turnajů v Německu, Belgii, Francii, Rusku atd. 

2. Současný stav fotbalu pro nevidomé v ČR (povinně celkem min. 6 bodů pro gestorství)  
 
a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů (max.1 bod) 
 

Fotbal pro nevidomé je v gesci IBSA na mezinárodní úrovni, kdy IBSA tvoří systém soutěží pro 
reprezentace od úrovně kontinentálních mistrovství až po kvalifikační klíč na LPH a následnou 
organizaci turnaje na LPH. 
ČSZPS je součástí IBSA a v ČR zastřešuje reprezentaci. V roce 2018 i díky financím z MŠMT byl hlavním 
pořadatelem Středoevropské ligy v Praze a Brně. V roce 2019 však Avoy MU Brno odmítlo tento 
koncept s tím, že nechce akceptovat podmínky mezinárodních očních klasifikací hráčů a být 
podsubjektem financování svého vlastního ligového kola. 
 
b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů (max. 1bod) 
 

• Počet hráčů s oční klasifikací B1: 8 (7 v Praze, 1 v Brně) 

• Počet hráčů s oční klasifikací B2 a B3: 9 (3 z Prahy, 7 z Brna) 

• Počet brankářů: 4 (2 z Prahy, 2 z Brna) 

• Počet navigátorů: 3 (2 z Prahy, 1 z Brna) 

• Počet trenérů: 5 (2 z Prahy, 3 z Brna) 

• Počet ostatních asistentů: 4 (1 z Prahy, 3 z Brna) 

• Počet rozhodčích: V tuto chvíli nemáme české rozhodčí a na ligové kola i mezinárodní turnaje 
využíváme zahraniční rozhodčí. 

• Počet dobrovolníků: Počty závisí na na daném typu akce, ale oba týmy i ČSZPS si na akce 
dokážou sehnat velký počet lidí do pomocného organizačního týmu. 
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Město Březiněves poskytuje reprezentaci hřiště bez nároku na finance za pronájem a reprezentace 
má tak vlastní národní tréninkové centrum, kde nic neplatí za pronájem a může finanční prostředky 
využívat na jiné účely. Toto hřiště s umělou trávou ohraničené mantinely (koncept minihřišť od FAČR) 
splňuje jako jediné v ČR díky atypickým rozměrům branek kritéria daná podle nových pravidel fotbalu 
pro nevidomé z roku 2017. Atypické branky pořídil ČSZPS z vlastních zdrojů 

 

Dalším subjektem je tým SK Dukla Praha do 9 a 11 let, který pravidelně finančně podporuje BSC Praha. 

 
 

3. Vize na období 2021-2022 (povinně celkem min. 7 bodů pro gestorství)  
 
a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (2 body; povinně min. 1 bod) 

 
ČSZPS bude nadále podporovat koncept reprezentace především pro hráče s oční klasifikací B1                        
a případně tzv. „Low B2“. Nyní probíhá výzkum očních klasifikací pro fotbal pro nevidomé, kterému 
se věnuje Univerzita v Manchesteru ve spolupráci s IBSou. Cílem je rozšířit oční vízus na tzv. částečnou 
oční kategorii B2, vedenou jako Low B2. Tento výzkum bude dokončen nejdříve koncem roku 2021 
nebo roku 2022, což znamená, že dojde k jeho implementaci do oficiálních pravidel až od roku 2025. 
Systém reprezentace bude nadále otevřený pro hráče z obou klubů s důrazem na oční klasfikaci B1          
a tzv. „Low B2“. V případě nutnosti bude reprezentace vždy doplněna o hráče B2 a B3, ale pouze 
s platnou oční klasifikací od svazem uznávaného mezinárodního klasifikátora a pouze na ty 
mezinárodní turnaje, kde to pořadatel povolí. 
ČSZPS bude od nového formátu tzv. 5. ročníku Středoevropské ligy opět žádat o státní financování 
tohoto formátu ligy. Účast hráčů a počet odehraných utkání každého hráče bude hlavním kritériem 
pro nominaci do reprezentace. 
 
ČSZPS spolupracuje velmi dobře s BSC Praha, který také v případě nutnosti finančně přispívá na 
dofinancování reprezentace. Oba subjekty tj. ČSZPS i BSC Praha jsou otevřené k obnovení a rozšíření 
spolupráce s Avoy MU Brno, ale pouze za předpokladů, že tento sportovní klub bude respektovat 
daná pravidla, oční klasifikace a zaváže se ke spolufinancování reprezentace, čehož se však zatím 
nepovedlo dosáhnout. 
 

b) Organizační struktura sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod) 
 

ČSZPS pomocí výkonného výboru schvaluje, odvolává a dává úkoly tzv. sportovní komisi. V roce 2020 
byly zapsány nově schválené stanovy ČSZPS, které umožňují, standardizují a sjednocují funkci                      
tzv. sekce a komise do jednoho formátu sportovní komise. Vznik sportovní komise ve fotbalu pro 
nevidomé se počítá do budoucna podle aktuálních podmínek v tomto sportu, jinak bude tento sport 
řízen napřímo prostřednictvím VV ČSZPS. Zřízení sportovní komise je však prioritou pro konec roku 
2021. 
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ČSZPS nyní řídí napřímo reprezentaci a její fungování, reprezentační trenér si vybírá hráče a realizační 
tým. Každý klub má jeden hlas v řídící komisi v rámci Středoevropské ligy tj. po jednom hlasu mají BSC 
Praha, Wroclaw, Krakow a Budapešť. Pokud by ČSZPS opět žádal o finanční podporu od NSA na 
pořádání ligových kol v ČR, byl by administrátorem finančních prostředků, ale daný klub si bude 
autonomně rozhodovat o delegaci rozhodčích, pomocného týmu, volby lokace tj. hřiště, ubytování 
atd., popř. se bude podílet na dofinancování dalších nutných nákladů spojených s pořádáním ligového 
kola. 
 

c) Systém organizace soutěží (2 body; povinně min. 1 bod)  
 

ČSZPS bude ve spolupráci s reprezentačním trenérem a jeho asistenty nadále vybírat a schvalovat 
účast na dostupných turnajích pro reprezentaci. Hlavním cílem je však účast na ME Divize B, který byl 
přeložen z důvodů pandemie COVID-19 na toto září 2021 do Rumunska. V tomto roce tedy veškeré 
aktivity reprezentace směřují na přípravu na tuto nejvýznamnější akci a cíl postupu minimálně                
ze 2. místa na ME Divize A, které se bude konat v roce 2022. Umístění v 1. polovině všech týmů na 
ME Divize B však bude bráno jako velmi dobrý výsledek v rámci celého rozvoje fotbalu pro nevidomé. 
 
ČSZPS by chtěl v příštích dvou letech uspořádat mezinárodní turnaj pro fotbalové reprezentace 
v Praze Březiněvsi. Pravděpodobně mimo finanční prostředky NSA. 
 
ČSZPS bude chtít žádat o podporu na uskutečnění ligových kol tzv. Středoevropské ligy, které se 
budou konat v ČR. Zároveň je to jediná forma ligy, kterou ČSZPS uznává a kde bude vyžadovat plnění 
očních klasifikací dle mezinárodních standardů. 
 
Oba kluby BSC Praha a Avoy MU Brno si budou samostatně žádat o finanční příspěvky a podporu na 
pořádání svých mezinárodních turnajů v Praze Březiněvsi a Bučovicích. Oba turnaje jsou velmi 
významné a oblíbené mezi zahraničními týmy a svojí kvalitou patří mezi nejlepší v Evropě. 
 
ČSZPS ve spolupráci s hlavním IBSA rozhodčím při sportovní komisi IBSA ve fotbalu pro nevidomé do 
budoucna uvažuje o pořádání semináře, který bude nabídnut všem zájemcům i z řad rozhodčích 
z FAČR a mohl by vychovat nové rozhodčí tak, abychom si nemuseli outsourcovat na každou akci 
rozhodčí ze zahraničí. V minulosti jsme využívali několik rozhodčích ze sekce neprofesionálního 
fotbalu na FAČR, ale systém se neuchytil z několika důvodů. Fotbal pro nevidomé má řadu specifik 
odlišných od běžného fotbalu a finanční nároky rozhodčích byly nepřiměřené.  
 

 

d) Systém organizace reprezentace (2 body; povinně min. 1 bod)  
 

ČSZPS řídí a zajišťuje vše kolem reprezentačního týmu tj. 
- spravuje a platí licence ZP sportovcům v IBSA ISAS databázovém on-line systému 
- aktuálně dohlíží na platnost očních klasifikací od reprezentace po MČR 
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- napřímo platí veškeré náklady tj. startovné, ubytování, cestovné atd. na všechny akce EP, ME, 
SP, MS, IBSA WG atd. Na tyto akce přispívá jen BSC Praha 

- zajišťuje pojištění, soustředění atd. ve spolupráci s reprezentačním trenérem a jeho 
realizačním týmem 

- tvoří, schvaluje, připomínkuje a případně konzultuje kritéria pro zařazení hráčů do 
reprezentace i ve spolupráci s SK, pokud existuje (fotbal pro nevidomé je nyní řízen napřímo 
VV ČSZPS) 

 
I díky finanční podpoře reprezentace ve fotbalu pro nevidomé z MŠMT od roku 2018, se podařilo 
kontinuálně udržet reprezentační tým a rozvíjet dané aktivity tak, aby se reprezentace ČR postupně 
začleňovala do IBSA mezinárodních turnajů, jak pro vrcholné akce, tak pro mezinárodní turnaje 
pořádané zahraničním svazem. V těchto aktivitách bude ČSZPS, BSC Praha a případně další zájemci 
pokračovat i nadále.  
 

 

e)  Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (2 body; povinně min. 1) 
  

UZPS se na práci s reprezentací nepodílí. 
 
ČPV se na práci s reprezentací nepodílí. Fotbal pro nevidomé je paralympijským sportem, který 
napřímo zajišťuje ČSZPS podle mezinárodního zastřešení IBSA. 
 
FA ČR se na práci s reprezentací nepodílí v současnosti ani finančně, ani materiálově. Přesto existuje 
velmi korektní vztah s vedením neprofesionálního fotbalu při FA ČR a v případě potřeby by bylo 
možné otevřít téma konkrétních kroků pro spolupráci, především v oblasti školení možných 
rozhodčích pro potřeby mezinárodní klubové i reprezentační úrovně. 

 

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty) (2 body; povinně min. 1)  
 

ČSZPS bude nadále podporovat týdenní letní soustředění pro mládež do 23 let v Nymburku 
(předpokládáme, že bude nadále celé financováno mimo finanční podporu NSA). Na tomto 
soustředění je fotbal pro nevidomé jedním z hlavních sportů v nabídce celého soustředění a zde se 
vyhledávají noví ZP sportovci. 
 
Oba kluby BSC Praha a Avoy MU Brno se samy snaží vyhledávat nové mladé sportovce i talenty tzn. 
sportovce starší 23 let, kteří mohou začít s tímto sportem i v pozdějším věku. 
 
Začlenění nových sportovců do reprezentace závisí na tom, zda budou pravidelně hrát ve formátu 
Středoevropské ligy a na mezinárodních turnajích a vše bude písemně doloženo jejich minutáží 
v zápisu o daném utkání z těchto akcí. ČSZPS nechce vést diskuze se sportovními kluby o zařazení 
hráčů do reprezentace, když nehrají za své kluby a jsou jen na lavičce náhradníků. Zápisy o utkání jsou 
velmi dobrým průkazným materiálem na další posuzování pro zařazení do reprezentace.                    
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Jedinou nevýhodou je skutečnost, že tento sport na reprezentační úrovni na významných akcích typu 
ME, MS, mohou hrát pouze hráči s oční klasifikací B1, což dává prostor pouze velmi malé členské 
základně. Rozšíření pravidel na oční klasifikaci B2 a B3 bylo na začátku vzniku fotbalu pro nevidomé 
v České republice nutností pro rozhýbání celého sportu a jediným funkčním modelem pro klubovou 
úroveň. Velkým příslibem je současný výzkum, který provádí Univerzita v Manchesteru, který by mohl 
znamenat průlom v rozšíření oční klasifikace B1 i o tzv. „Low B2“ a přinést a otevřít možnosti pro další 
talentované hráče do reprezentace, kteří se nyní na úrovni ME a MS nemohou účastnit. Toto rozšíření 
by mohlo znamenat i větší konkurenceschopnost reprezentačního týmu ČR na mezinárodní úrovni                 
a lepší podmínky pro možný postup z Divize B do Divize A v rámci ME. 
 

 
5. Finanční zajištění činnosti (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství)  
 

Současná podpora reprezentace ČR ve fotbalu pro nevidomé ze strany financí z MŠMT a NSA byla 
velmi dobrá a znamenala další rozvoj. V případě účasti na ME Divize B se však velmi prodraží a celkové 
náklady jsou pak nedostatečné. Fotbal pro nevidomé však netrpí finanční nouzí a umí si na sebe 
sehnat finanční prostředky mimo státní finance tj. z krajských úřadů, nadací, vlastních komerčních 
sponzorů atd., protože jde o velmi dobrý, atraktivní marketingový produkt v handicapovaném sportu, 
který se dobře prodává.  
Fotbal je fenoménem po celém světě a fotbal pro nevidomé je velmi atraktivní líbivá, ale náročná hra; 
avšak dárci z různých sektorů na tento sport slyší. 
 
Podpora reprezentace se od roku 2018 pohybuje průměrně mezi 300 až 500 tis. Kč. V případě 
letošního roku a účasti na ME Divize B se však minimálně o 20% navýšily celkové náklady na danou 
sezónu. 
 
Oba týmy BSC Praha a Avoy MU Brno si ještě do nedávné doby sháněly finance mimo státní 
prostředky na pořádání svých mezinárodních turnajů, ale výzva 4, nyní Výzva Podpora TJ/SK pro ZPS  
otevřela nové zajímavé možnosti, které začaly oba týmy využívat. Pořádání jednoho mezinárodního 
turnaje daným klubem se pohybuje průměrně od 250 do 500 tis. Kč podle počtu týmů. 
 
Pořádání jednoho kola tzv. Středoevropské ligy je také velmi finančně náročné, protože podle 
stanovených podmínek musí pořadatel zaplatit veškeré náklady na minimálně 4 rozhodčí a všechny 
účastnické týmy tj. jejich ubytování a stravu. Finance se na tento projekt shání velmi dobře. Průměrné 
náklady na pořádání jednoho ligového kola jsou od 80 do 150 tis. Kč podle počtu týmů v lize. 
 
Komplexní letní soustředění pro mládež do 23 let si nyní ČSZPS zajišťuje mimo finance MŠMT, NSA, 
protože na to neexistuje žádná programová výzva pro mládež. Průměrné náklady se pohybují od 150 
do 300 tis. Kč podle počtu účastníků. 
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6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství) 
 

ČSZPS chce nadále rozvíjet reprezentační tým a to především: 

• pravidelnou účastí na atraktivních mezinárodních turnajích pro reprezentace mimo ME,     
Divize B – tyto turnaje mají charakter evropského poháru, ale nejsou započítávány do 
koeficientu pro nasazení na ME, Divize B 

• zvýšit počet B1 a tzv. „Low B2“ hráčů v reprezentaci i pomocí vyhledávání nových mladých 
sportovců nebo talentů do a nad 23 let 

• stabilizovat realizační tým tak, abychom našli kvalifikované trenéry, navigátory mimo jejich 
vlastní kluby 

• usilovat o postup reprezentace z ME Divize B do Divize A podle toho koordinovat a vést 
celoroční přípravu 

• angažovat placeného brankářei ve spolupráci s FA ČR, který by ještě více zkvalitnil výsledky 
reprezentace. Tento koncept používala Francie v letech 2008 - 2014 a díky tomu byla 
několikrát mistrem Evropy, měla velmi dobré výsledky na MS a v roce 2012 získala 2. místo na 
LPH v Londýně 

• napomáhat klubům a konceptu Středoevropské ligy k dalšímu rozšíření o nové kluby 
především z regionu střední a východní Evropy i díky velmi dobrým kontaktům s dalšími 
národními svazy.  
 

 

7. Povinnou přílohou předkládané koncepce jsou základní dokumenty všech     mezinárodních 
sportovních autorit, ze kterých nastavení Koncepce vychází – stačí platný odkaz na webové 
stránky s těmito dokumenty (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství)  
 
 

• ČSZPS –  úplný výpis ze spolkového rejstříku 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=737873&typ=UPLNY 
 

• ČSZPS – nové stanovy schválené 29. 2. 2019 na NPS 
http://www.sport-
nevidomych.cz/pravni%20predpisy/Stanovy%20spravne%20CSZPS%20z.s.%202019_cistopis.
pdf 
 

• IBSA stanovy 
               https://ibsasport.org/wp-content/uploads/2020/11/175-1-IBSA-Constitution.pdf 

 

• Členství ČSZPS v IBSA 
            https://ibsasport.org/countries/#Europe 

 

 

• IBSA Oční klasifikace manuál 
https://ibsasport.org/wp-content/uploads/2020/07/182-1-IBSA-Classification-rules-  

2018.pdf  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=737873&typ=UPLNY
http://www.sport-nevidomych.cz/pravni%20predpisy/Stanovy%20spravne%20CSZPS%20z.s.%202019_cistopis.pdf
http://www.sport-nevidomych.cz/pravni%20predpisy/Stanovy%20spravne%20CSZPS%20z.s.%202019_cistopis.pdf
http://www.sport-nevidomych.cz/pravni%20predpisy/Stanovy%20spravne%20CSZPS%20z.s.%202019_cistopis.pdf
https://ibsasport.org/wp-content/uploads/2020/11/175-1-IBSA-Constitution.pdf
https://ibsasport.org/countries/#Europe
https://ibsasport.org/wp-content/uploads/2020/07/182-1-IBSA-Classification-rules-%20%202018.pdf
https://ibsasport.org/wp-content/uploads/2020/07/182-1-IBSA-Classification-rules-%20%202018.pdf


https://blindfootball.sport/wp-content/uploads/2021/02/960-Rules-IBSA-Blind-Football-B1-Rulebook-2017-2021.pdf
https://blindfootball.sport/wp-content/uploads/2021/02/960-Rules-IBSA-Blind-Football-B1-Rulebook-2017-2021.pdf
http://www.sport-nevidomych.cz/sporty/fotbal/data/Futsal%20-
http://www.sport-nevidomych.cz/sporty/fotbal/data/Futsal%20-
http://www.sport-nevidomych.cz/sporty/fotbal/data/CEL%20Rulebook%202018-19.docx
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fotbal-pro-nevidome-ze-nevidite-nestaci-musite-mit-prelepene-oci-109048
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fotbal-pro-nevidome-ze-nevidite-nestaci-musite-mit-prelepene-oci-109048

