


 

1. Historie kuželky a bowling v ČR 
a) Od kdy se daný sport realizuje 
Kuželky pro TP (závodníky s tělesným postižením) fungují od roku 1986 pod ČPS standardně 
s řízením sportovně technické komise a pořádáním pravidelných soutěží Českého poháru a 
MČR.  

V roce 2016 vznikl bowlingový klub BC Bowlingzone, z.s. Jeho součástí je oddíl Blinds, který 
sdružuje zrakově handicapované bowlery. Za juniory od založení hraje bowler 
s nespecifikovaným autismem. Od roku 2019 je členem i paraplegik. V témže roce se 
s myšlenkou para bowlingu seznámili dva zrakově handicapovaní bowleři se svým trenérem 
na Para Bowling Tour 2019 na turnajích v thajském Bangkoku a filipínské Manile. V roce 2020 
BC Bowlingzone realizuje České para bowlingové mistrovství Pardubice 2020, které má 
především propagační charakter a hlavním účelem je představení myšlenky para bowlingu 
s cílem dalšího koncepčního rozvoje. 

b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat)  
Český PARA sport, z.s. – členem mezinárodní federace pro tělesně postižené IWAS 

Český svaz zrakově postižených sportovců – člen IBSA  

Český svaz mentálně postižených sportovců – člen VIRTUS 

Český svaz neslyšících sportovců – člen ICSD  

Česká bowlingová Asociace -  Nevidomí, neslyšící - Česká bowlingová asociace 
(czechbowling.cz) 

c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority 
Členem Interantional Bowling Federation (IBF) je Česká Bowlingová Asociace (Česká 

bowlingová asociace (czechbowling.cz))  

d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní 
O vznik kuželek TP se  nejvíce  zasloužil  Baník  Ostrava. Během pár let se k němu přidaly 
ostatní oddíly. Začaly se hrát turnaje s celorepublikovou působností, které každoročně 
vyvrcholily MČR, do kterého STK sportu nominovala účastníky.  

Myšlence para bowlingu je nakloněna ČBA, která v ČR sportovně bowling zaštiťuje. V ABL – 
Amatérské bowlingové lize, kterou ČBA má v gesci již několik let hrají družstva složená 
s bowlerů se zrakovým handicapem. ČSZPS s se od roku 2005 věnuje bowlingu zrakově 
postižených. 

2. Současný stav kuželky a bowling v ČR 
a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů 
Mezinárodní autoritou České bowlingové asociace – ČBA je International Bowling Federation 
- IBF. 

b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů 
Kuželky TP se hrají v: KK Blansko, TJ Baník Ostrava, SK TP Opava, TJ Horní Benešov a SK Jiskra 
Rýmařov, TJ Sokol Rybník 

V rámci klubů je úzká spolupráce s kluby ČKA (Česká kuželkářská asociace) ať již v oblasti 
trenérské či při zajištění rozhodčích. 

https://www.czechbowling.cz/stranky/nevidomi-neslysici
https://www.czechbowling.cz/stranky/nevidomi-neslysici
https://www.czechbowling.cz/
https://www.czechbowling.cz/


Funkcionářskou činnost zajišťují převážně předsedové klubů a oddílů.  

Bowling se rozvíjí v klubu BC Bowlingzone, z.s. 

c) Systém práce s mládeží a talenty  
Všechny turnaje jsou otevřené i pro ostatní účastníky s tělesným postižením a některých se 
i účastní mládež. Není to však v masovém měřítku, protože mládež má specifické hrací 
podmínky a ne na každé kuželně jdou tyto podmínky nastavit. 

V současnosti v BC Bowlingzone funguje Tréninkové centrum mládeže, kde spolu 
s nepostiženými bowlery trénuje i mentálně handicapovaný bowler s nespecifickým 
autismem. 

Z řad tělesně nebo mentálně handicapovaných bowlerů mládež bohužel chybí. 

d) Systém organizace soutěží 
Každoročně oddíly TP organizují 6-8 turnajů Českého poháru. Hraje se v kategoriích TP muži 
(těžce postižení muži), TP ženy, LP ženy (lehce postižené ženy), LP1 muži a LP2 muži. TP muži 
hrají 2x50 hodů jen do plných, TP ženy 2x30 hodů do plných. Kategorie LP hrají 2x50 hodů 
sdružených (25 do plných a 25 dorážku). Do finálového turnaje, kde se hraje o tituly MISTR 
ČR postupují hráči, kteří absolvují buď 5 turnajů ČP z 6, či 7 a nebo 6 turnajů  z 8. Ve finále 
začínají od 0, body z turnajů ČP se nezapočítávají. Hráče do jednotlivých kategorií zařazuje 
STK na základě předložené zdravotní dokumentace, v případě nejasností se žádá o 
doporučení lékař. 

Para bowling je ve zrodu a organizovaných hráčů je málo. Jedinou soutěží je České para 
bowlingové mistrovství, které má v této fázi víceméně propagační charakter. Za součást para 
bowlingu by se daly považovat kvalifikační turnaje MČR bowlingu zrakově postižených, 
kterých se „pod čarou“ účastní i dva bowleři s tělesným handicapem. Mentálně 
handicapovaný bowler hraje se zdravými a je trojnásobným juniorským mistrem ČR a 
dokázal by solidně reprezentovat i na světových turnajích. 

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c 
Spolupráce není žádná. 

f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi – pozitivní i negativní  
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou oba sporty ne paralympijské s ČPV tedy nemusí jednat i 
když se předseda STK kuželek podílel na propagaci paralympismu v rámci projektu 
„Paralympijská výzva.“  

 UZPS prakticky nefunguje.  

3. Vize na období 2021-2022  
a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c  
Na spolupráci z. s., kde se hrají kuželky TP se zatím nic měnit pravděpodobně nebude, 
stávající spolupráce v rámci ČPS, kluby a kluby nepostižených funguje ke všeobecné 
spokojenosti. Hlavně hráčům toto vyhovuje. 

b) Organizační struktura sportovního odvětví 
Kuželky TP vede STK, která je volena na čtyřleté období. Každý oddíl nominuje do STK 1 
zástupce a STK volí ze svých řad předsedu a jeho zástupce. Kluby a STK jsou následně 
zastoupeny na VH ČPS. 



Vycházíme-li z bowlingu jde o sport týmový i individuální. Para bowling předpokládá další 
rozdělení do kategorií dle zvyklostí mezinárodních autorit sdružujících svazy podle 
handicapů. 

bowleři s tělesným handicapem - paraplegici F56 - soutěže jednotlivců 

bowleři  s mentálním handicapem, poruchy autistického spektra -soutěže jednotlivců 

bowleři se zrakovým handicapem - B1 – nevidomí, B2 – prakticky nevidomí, B3 –slabozrací 

soutěže jednotlivců + soutěže dvojic a trojic kde ve dvojici vždy hraje hráč B1 a ve trojici 
hraje hráč B1 a zároveň součet číselných označení kategorií je maximálně 6 

V para bowlingu se předpokládá použití obvyklých kompenzačních pomůcek typických pro 
ty, které kategorie např. sportovní vozík pro paraplegiky, naváděcí madlo pro zcela a 
prakticky nevidomé. Pomůcky budou dobře specifikovat svazy zaměřené na sportovce, dle 
postižení. 

c) Systém organizace soutěží  
Na systému organizace soutěží se zatím nic měnit nebude, pokud sem nezasáhne covid. 

Para bowlingové MČR by mohlo mít několik kvalifikačních turnajů. Jich by se účastnili 
bowleři s různými handicapy, ale ti by soutěžili ve svých kategoriích, aby jejich výkony byly 
měřitelné. Kategorizaci lze převzít z mezinárodních turnajů PARA BOWLING TOUR, které před 
pandemií proběhly v Asii a následně harmonizovat s klasifikací relevantních 
paralympijských sportů ve spolupráci s příslušnými svazy dle postižení. 

d) Systém organizace reprezentace  
STK má připraven reprezentační tým, který již absolvoval několik mezinárodních turnajů za 
přítomnosti reprezentací Slovenska, Maďarska a Rumunska. Záměrem STK je opětovně 
požádat ČKA o spolupráci s cílem zajistit rozvoj na evropské a světové úrovni. 

Bowlingová reprezentace nemá zatím nastavena žádná kritéria.  

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 
Spolupráce by mohla probíhat v rámci prezentace sportu. Zde záleží na strategii a vizi ČPV, 
jak se postaví k neparalympijským sportům.  

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty)  
I nadále chceme zachovat turnaje otevřené pro nové zájemce a v místě turnaje informovat 
širokou veřejnost za účelem přilákat nové zájemce o tento sport. 

Větší spolupráci plánujeme s kluby nepostižených.  

g) Mediální koncepce, práce s veřejností 
Veškeré informace o turnajích TP jsou zveřejňovány na stránkách: https://tp.kuzelky.com/ a 
www.ceskyparasport.cz  

Pro zajištění koncepční propagace sportu je nutné zaměstnat odborníka na PR a média.  

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví 
Tyto podmínky řešíme průběžně, jak to umožňují omezení nastavená vládou v důsledku 
covidu. Vzhledem k tomu, že se kuželky hrají v uzavřených hernách, covid  omezil tento 
sport velmi. Např. MČR roku 2020 se uskuteční až v červnu 2021, protože v prosinci již byly 

https://tp.kuzelky.com/
http://www.ceskyparasport.cz/


herny zavřené. Všichni hráči se omezením přizpůsobili a žádný spolek v důsledku covidu 
neskončil. 

Podmínky pro provozování para bowlingu jsou dobré především ve větších městech, kde 
jsou dostupné a přístupné bowlingové herny. Kvalifikační turnaje a vlastní MČR je reálné 
organizovat jen na velkých hernách, které jsou v Brně, Olomouci a Pardubicích. Mezinárodní 
turnaje lze realizovat pouze na velkých hernách s 18-ti drahami (Olomouc, Pardubice) nebo 
na brněnské herně s 20-ti drahami, a to jen na úrovni mistrovství Evropy. Pro turnaje 
světového formátu je vyžadována herna s 32 drahami. 

Pro tělesně handicapované především pro vozíčkáře je nutné sledovat dostupnost, 
bezbariérovost a zajistit dostatek prostoru. Pro zrakově handicapované není třeba žádných 
zvláštních úprav. Stačí jen upozornit, že nevidomí hráči budou podél rozběhu instalovat 
přenosné naváděcí madlo. 

Handicapovaní bowleři se ovšem neobejdou bez asistentů a pomocníků, a to jak na 
vlastním turnaji, tak i na cestě z a na něj.  Vozíčkáři potřebují pomoci s překonáním 
strmějších nájezdů případně asistenci osobního charakteru. Zrakově postižení B1 – zcela 
nevidomí a B2 – prakticky nevidomí potřebují doprovodit a také asistenci v průběhu hry, 
protože není v jejich moci sledovat vizuální informace na monitorech. Bowleři s mentálním 
handicapem potřebují svého asistenta stále. 

5. Finanční zajištění činnosti 
Finanční prostředky na zajištění turnajů ČPV a MČR jsou především na zajištění pronájmu 
kuželny a stravy pro účastníky. Organizaci zajišťují většinou činovníci na dobrovolné bázi. 
Profesionalizace managementu by vylepšila podmínky turnajů. Na podporu soutěží Českého 
poháru a MČR žádá ČPS.  

Bowling je finančně náročný sport, a to počínaje technickým vybavením a konče pronájmy 
drah. Para bowling předpokládá i využití kompenzačních pomůcek např. sportovní vozík pro 
paraplegiky, naváděcí madlo pro zcela a prakticky nevidomé a těžká optika např. turmon 
pro slabozraké. 

Financování je z části zajištěno z projektů NSA na podporu SK a TJ ZPS, dále pak z projektů 
na podporu sportu v jednotlivých krajích. Vrcholoví sportovci řeší financování z vlastních 
zdrojů a individuálních žádostí nadačních fondů či krajů. 

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví 
- zlepšit prezentaci sportu; 
- zapojit více nových hráčů; 
- zapojit mládež; 
- vylepšit finanční podporu a mangement; 
- zajistit podmínky pro rozvoj reprezentace;  
- zlepšit spolupráci s ČKA a ČBA; 

7. Základní dokumenty mezinárodních sportovních autorit 
ze kterých nastavení Koncepce vychází – stačí platný odkaz na webové stránky s těmito 
dokumenty (Povinné!) 

Kuželky – Český PARA sport (ceskyparasport.cz) 

Dokumenty - Česká bowlingová asociace (czechbowling.cz) 

https://ceskyparasport.cz/kuzelky/
https://www.czechbowling.cz/stranky/dokumenty


https://www.kuzelky.cz/dokumenty/
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