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sekretář do roku 2009 a později jako člen až do roku 2013. Petr Sezima vedl komisi rozhodčích 
v showdownu od roku 2017 do roku 2019.  
 

b)  Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat). (max. 1 bod) 
 
ČSZPS je hlavním organizátorem kuželek pro ZP, které má mezinárodní zastoupení v IBSA. 
 
V dnešní době s celorepublikovou působností působí tyto sportovní kluby: 
 

• TJ Zora Praha 

• SK Slavia Praha OZP 

• TJ Sokol Brno IV ZP 

• TJ Jiskra Kyjov ZP 

• Klub Zrapos Opava 
 
ČSZPS zajišťuje aktivity pro reprezentaci v kuželkách a je hlavním pořadatelem mezinárodních akcí, 
pořádá MČR ve spolupráci s kluby. Kvalifikační turnaje si pořádají kluby samostatně. 
 

c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority. (max.1 bod) 
 

Členem mezinárodní autority, tj. IBSA, je ČSZPS, který vysílá své nejlepší kuželkáře na Mistrovství 
Evropy. Tento sport nemá MS, protože všichni kuželkáři jsou z Evropy a nepodařilo se přilákat hráče 
z jiných kontinentů. Poslední MS se konalo v roce 2016 na Slovensku a nyní IBSA neplánuje akci 
podobného typu. 
 

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

Pozitiva - Oddíly mezi sebou neustále poměřují své výkony v lize zrakově postižených kuželkářů, 
Českého poháru jednotlivců a Českého poháru dvojic. Nejlepší kuželkáři jsou nominováni na 
Mistrovství Evropy. Vzájemná spolupráce je po všech stránkách na dobré úrovni, včetně předávání 
zkušeností apod. 
 
Negativa - nepřibývají mladší členové, kteří se věnují jiným atraktivním aktivitám s dosahem na 
paralympiádu. 
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ČSZPS nyní akceptuje pouze jeho oční klasifikace pro začlenění do soutěží od úrovně MČR, MMČR, EL, 
EP, ME, SP, MS, IBSA WG, EPYG, ZPH, LPH. 
 
V poslední době prováděla SK Slavia Praha OZP turnaj pro všechny, kteří by chtěli kuželky provozovat. 
Dopadlo to tak, že se přihlásily jen hráčky nad 30 let, což také není špatné. Mládež dnes nemá                           
o kuželky zájem, spíše je táhne bowling, který usiluje o přijetí na LPH, nebo jiné aktivity (počítače 
apod.). V současné době nemáme žádného sportovce do 30 let. 
 
d) Systém organizace soutěží (max.1 bod) 

 

Základem kuželkářských soutěží je přehledný kalendář s termíny a místy konání. Ročně se odehraje 
nejméně 10 celorepublikových turnajů s přihlédnutím ligových kol, Českého poháru jednotlivců                   
a dvojic. Jsou uvedena přesná pravidla a soutěžní řád, podle kterého se postupuje. Při turnajích 
zodpovídá za veškerou organizaci pořádající oddíl. Do roku 2018 musel předseda sekce kuželek 
zažádat na ČSZPS o financování Mistrovství republiky jednotlivců. Po tomto roce si žádá o finance na 
MČR jednotlivců pověřený oddíl přes MŠMT výzvu 3, sekce soutěže. Jednotlivé oddíly si také žádají 
na MŠMT/NSA o příspěvky na celoroční chod jejich oddílů – např. pořádání turnajů v jejich gesci, 
startovné na turnajích v ČR, nákup materiálů ke sportovní činnosti apod.  ČSZPS se stále podílí na 
financování MČR dvojic v kuželkách z vlastních zdrojů. 

 

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (max.1 bod)  
 

Jednotlivé oddíly mezi sebou spolupracují a jsou vytvořeny přátelské vztahy. Základem je pomoc 
nevidomým a téměř nevidomým sportovcům, aby se mohli lépe vžít do hry a odvést co nejlepší 
výkony. 

 
f)   Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (max.1 bod) 
 

Kuželky zrakově postižených sportovců nespadají do gesce ČPV ani do UZPS. Jde o neparalympijský 
sport, který má mezinárodní zastřešení v IBSA tj. ČSZPS pro ČR. 

 
 

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) 

 
Spolupráce mezi subjekty (oddíly a ČSZPS) neustále pokračuje, je na dobré úrovni. Kuželkáři mají 
svého zástupce – předsedu sportovní komise kuželek, který se účastní různých jednání a spolupráce 
mezi svazem a jednotlivými oddíly. Informace předává na jednáních předsedů jednotlivých 
kuželkářských oddílů, které probíhají pravidelně 2x do roka. V nejnutnějších případech jsou 
předsedové oddílů a předseda ČSZPS informováni telefonicky, emailem nebo jiným způsobem. Tento 
systém bude probíhat nadále i ve výše uvedeném období. 
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b) Organizační struktura sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod) 
 

Organizační struktura a veškeré náležitosti k ní řeší Soutěžní řád a Pravidla kuželkářského sportu. 
Dodatky jsou předmětem Sportovní komise v jejich zápisech – tento trend je nastavený a nebude se 
měnit. Zde se dohlíží také na oční klasifikaci, která je zavedena pouze u MUDr. Beránka, který se 
účastní jako klasifikátor na různých mezinárodních akcích (toto pravidlo platí od srpna 2019 dle 
nařízení VV ČSZPS). 
 
ČSZPS pomocí výkonného výboru schvaluje, odvolává a dává úkoly tzv. sportovní komisi. 
ČSZPS schvaluje, na základě kritérií sportu kuželek, reprezentační tým, který se potom v daném roce 
účastní ME. 

 

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

Sportovní komise ve spolupráci s jednotlivými oddíly vypracovává kalendář soutěží na celé soutěžní 
období (jeden rok). O něm jsou informováni všichni členové kuželkářského odvětví pomocí 
kuželkářské konference. V kalendáři je mimo soutěží zahrnuta také liga a Český pohár jednotlivců                
a dvojic – jsou vypracovány zvlášť pravidla pro toto soutěžení. 
Jednotlivé oddíly mají i své zahraniční kolegy, které zvou na své turnaje v rámci mezinárodních 
turnajů. Takto je např. Česko-slovenský pohár v Ratíškovicích, mezinárodní turnaje v Opavě a v Praze. 
Je na každém oddílu, koho si pozvou. Využívají tzv. principu reciprocity. 

 

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

 
Reprezentace je doménou reprezentačního trenéra kuželek, který neustále sleduje výkony všech 
hráčů a podle „náhozů“ určuje hráče, kteří budou vybráni na soustředění a při dobrých výsledcích 
s nimi bude počítáno do reprezentace. Do reprezentace se od roku 2018 nominuje jeden nebo dva 
nadějní kuželkáři, kteří nedosahují na finanční podporu z Výzvy 1 a jejich financování na start 
v zahraničí je hrazeno ze zdrojů z nadačních fondů nebo oddílů. Tito hráči na finance MŠMT 
nedosáhnou, protože nemají žádné měřitelné reprezentační výsledky. Tzv. náhozy se předkládají 
výkonnému výboru na ČSZPS. Ti hráči, kteří reprezentovali loňský rok a dosáhli na medailová umístění, 
mají místo v reprezentaci na další rok zajištěno při financování MŠMT/NSA a splnění podmínek                       
o počtu soutěží. Většinou spadají do kategorie C ve výzvě reprezentace ZPS. 
 
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 
- Napřímo platí veškeré náklady tj. startovné, ubytování, cestovné atd. na všechny akce EP, ME, 

SP, MS, IBSA WG atd. Na tyto akce kluby přispívají z financí MŠMT výzvy 4 . V jiném případě 
pak ČSZPS hradí z dalších zdrojů z nadačních fondů atd. 

- zajišťuje pojištění, soustředění atd. ve spolupráci s reprezentačním trenérem 
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- tvoří, schvaluje, připomínkuje a případně konzultuje kritéria pro reprezentanty ve spolupráci 
se sportovní komisí kuželek pro ZP. 

 
 

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

Kuželkářský sport nepatří do žádné z uvedené organizace – není paralympijským sportem.                                
Je evidován pouze v IBSA a ČSZPS pro ČR. 
 

V roce 2019 se mělo konat ME v kuželkách zrakově postižených v Rokycanech i ve spolupráci s ČKA. 
Když už bylo všechno zajištěno (ubytování, dráhy, rozpočet apod.), tak nám na poslední chvíli bylo 
sděleno ČKA, že jejich nadnárodní složka sídlící v Německu, zařadila do našeho termínu kategorii 
seniorů zdravých. Tím jsme neměli žádnou možnost toto mistrovství uspořádat a museli ho odvolat. 
Jejich jednání nás velice zklamalo. Vypadalo to, že nám vyjdou vstříc, ale opak byl pravdou. 

 

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

Smyslem bude pokračování náborových turnajů, ale vize není příznivá tomuto sportu (kuželky).                   
Viz 2c). Spíše se počítá se začleněním tzv. talentovaných kuželkářů nad 30 let. Tento trend je bohužel 
znatelný v celé Evropě. 

 

g) Mediální koncepce, práce s veřejností (2 body; povinně min. 1 bod)  
 

Pokračování s mediálními prostředky (regionální televize, magazín paralympijského sportu, oblastní 
noviny) apod. Každá větší soutěž (Mistrovství republiky, různé turnaje většího významu) jsou 
s dostatečným předstihem hlášeny různým mediálním subjektům. 
 
ČSZPS od 1. 1. 2020 zaměstnává zrakově postiženou osobu na DPP v rozsahu 10 až 25 hodin měsíčně 
na pracovní pozici PR a marketing. 
 
ČSZPS nyní plánuje spuštění nového webu, který bude sledovat veškeré aktivity sportu pro zrakově 
postižené a bude plně přístupný pro těžce zrakově postižené uživatele, pravidelně zveřejňovat na 
svém webu aktuální informace z akcí, kterých se účastní ZP sportovci. Starý web neodpovídá 
moderním trendů web designu. 
 
Probíhá spolupráce s ČT Paralympijským magazínem Rádio Beat, Praha TV, Sport 5. V současné době 
se připravuje další spolupráce s novými mediálními partnery. 
Některé důležité akce jsou komunikovány ve spolupráci s některými vybranými SK a specializovanými 
FB stránkami, ve všech případech formou sociálních médií. 
 
ČSZPS neuvažuje o spuštění vlastního Facebooku z důvodu negativních vlivů a toxického prostředí 
sportu pro handicapované a umělého nátlaku z řad některých lidí z prostředí tělesně postižených 
sportovců a funkcionářů. Takto malá cílová skupina nedokáže na sebe navázat partnery pro reklamu, 
která by byla výdělečná pro ČSZPS a komerčně zajímavá pro firmy. Proto ČSZPS smlouvy o reklamě 
uzavírá individuálně s jednotlivými partnery pro jednotlivé sportovce. 
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 4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod pro 
gestorství)  

 

Jednotlivé oddíly jsou většinou součástí svých mateřských oddílů zdravých kuželkářů, kteří jim 
poskytují sportovní zázemí (kuželkářské dráhy). Žádný oddíl neměl problémy a tréninkům nic 
nepřekáží ani v dalším období. Jsou dva oddíly, které mají svá vlastní IČa – SK Slavia Praha OZP a Klub 
Zrapos Opava. Ti si také žádají o dotace z MŠMT /NSA, aby mohl jejich oddíl fungovat na dostatečné 
úrovni. I díky výzv 4 z MŠMT se zvedla finanční podpora tohoto sportu. ČSZPS každý rok školí všechny 
sportovní kluby a vede je metodicky k tomu, jak podávat tyto projekty do výzvy 4. V současnosti 
všechny kluby umí plnohodnotně psát, čerpat a vyúčtovávat projekty MŠMT ve výzvě 4. ČSZPS však 
nemůže zajistit, že všechny kluby se nakonec rozhodnout podat žádost na NSA. 
 
  5. Finanční zajištění činnosti (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství)  
 
Aby se daly kuželky provozovat, je mimo finančních prostředků hráčů, také důležitá podpora jiných 
subjektů. Např. jednotliví sponzoři, různé oddíly, ale především dotace z MŠMT/NSA. Protože 
chceme, aby jezdilo na ME více hráčů (a to i talentovaní), tak v žádostech o dotace je na toto 
pamatováno. V poslední době si o tuto pomoc žádají jednotlivé oddíly v rámci dotačních programů 
z MŠMT (Sportování bez bariér, NSA Sport pro ZPS), různých nadací apod. Do roku 2018 byli kuželkáři 
závislí na tom, co od ČSZPS dostanou na reprezentaci. Bohužel docházelo i k situacím, že pokud si hráč 
nesehnal finance sám nebo nezaplatil ze svého, nemohl se soutěží účastnit.  
 
Nová metodika MŠMT, platná od roku 2018, umožnila financování aktivních reprezentantů podle 
jejich výsledků, což přineslo mnohem větší možnosti pro ČSZPS v tomto úspěšném sportu. Nadále se 
však předpokládá, že kluby budou s financováním reprezentace pomáhat díky výzvě na podporu TJ/SK 
pro ZPS; a to na ty kuželkáře, kteří ještě nespadají do výzvy Reprezentace ZPS. ČSZPS také každý rok 
deleguje svého vedoucího výpravy na ME, který umí plynule anglicky, protože v tomto sportu zatím 
není nikdo, kdo by mohl pomoci. Tato položka byla většinou hrazena z programu na podporu a provoz 
svazů pro ZPS. 
 
6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství) 
 

a) snažit se získat co nejvíce mladých lidí 
b) shánět sponzory pro aktivní činnost všech oddílů 
c) dávat šanci dalším reprezentantům mimo výsledkovou metodiku MŠMT na účast na ME 

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 
 

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-2018.pdf
https://ibsasport.org/wp-content/uploads/2020/07/182-1-IBSA-Classification-rules-2018.pdf
https://ibsasport.org/wp-content/uploads/2020/12/280-Rules-IBSA-Ninepin-Bowling-Rulebook-2014-2017.pdf
https://ibsasport.org/wp-content/uploads/2020/12/280-Rules-IBSA-Ninepin-Bowling-Rulebook-2014-2017.pdf
http://www.sport-nevidomych.cz/sporty/kuzelky/pravidla/Pravidla%20kuzelek%202015.doc
http://www.sport-nevidomych.cz/sporty/kuzelky/pravidla/Soutezni%20rad%20kuzelek%202015%20.doc
http://www.sport-nevidomych.cz/sporty/kuzelky/pravidla/Soutezni%20rad%20kuzelek%202015%20.doc

