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1 Úvod 

Práce je zaměřena na problematiku tělesné výchovy osob se zrakovým postižením. Poznatky 

vycházejí ze zkušeností zejména školní tělesné výchovy v Gymnáziu pro zrakově postižené 

a Střední odborné školy pro zrakově postižené. Klade si za cíl seznámit s možnostmi tělesné 

výchovy a sportu zrakově postižených v oblasti školní výuky i mimo ni. Věnuje se sportovním 

odvětvím, která jsou součástí školní tělesné výchovy nebo zájmových sportovních kroužků 

školy. Podrobněji se zabývá atletikou, míčovými hrami, lezením na umělé stěně, 

showdownem a turistikou (pěší a cykloturistikou). Kapitolu věnovanou lyžování zpracovala 

Mgr. Libuše Beranová. 

2 Mezinárodní klasifikace sportovců se zrakovým postižením 

Při všech pohybových aktivitách je třeba zohledňovat zdravotní stav žáka a stupeň zrakového 

postižení. Míru handicapu vyjadřuje následující klasifikace, která je publikována v odborné 

literatuře i v materiálech zveřejněných Českým svazem zrakově postižených sportovců 

(ČSZPS). 

Odborná literatura a mezinárodní klasifikace dělí sportovce podle míry zrakového postižení 

do následujících skupin: 

2.1 Nevidomí – kategorie B1 

Slepota je defekt obou očí, při kterém nevznikají zrakové počitky. Takto postižení jsou ve 

sportovní terminologii IBSA pro dělení zrakově postižených zařazeni v kategorii B1 a jejich 

postižení je definováno: bez světlocitu obou očí nebo se světlocitem, ovšem bez schopnosti 

poznat tvar ruky z jakékoliv vzdálenosti či směru. 

2.2 Osoby se zbytky zraku – kategorie B2 

Osoby se zbytky zraku jsou prakticky nevidomí. V určitých situacích si poradí samostatně, 

v jiných však potřebují stejnou pomoc jako nevidomí (šero, špatně osvětlené místnosti, 

nerovný neznámý terén). Sportovní klasifikace IBSA je zařazuje do kategorie B2 a jejich vadu 

definuje: od schopnosti rozeznat tvar ruky k visu (ostrosti) 2/60 nebo při zorném poli 

menším než 5 stupňů. 
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2.3 Slabozrací – kategorie B3 

Slabozrakost představuje výrazné snížení zrakového vnímání, které je pomalejší a nepřesné. 

Často dochází ke zrakové únavě. Přestože slabozrací mají oslabené vidění, zůstává zrak 

vůdčím orientačním smyslem. Sportovní kategorie IBSA je definována vízem od 2/60 do 6/60 

nebo rozsahem zorného pole od 5 do 20 stupňů. U sportovních kategorií probíhá měření 

s korekcí, tzn. s brýlemi nebo kontaktními čočkami. 

Kvůli velkému počtu zrakových vad a jejich specifičnosti je těžké určit objektivní kritéria pro 

zařazování sportovců do výše uvedených skupin. Pro účast zrakově postiženého 

v celorepublikových soutěžích je nutná klasifikace provedená oftalmologem pověřeným 

ČSZPS. Pro potřebu mezinárodních závodů a turnajů jsou stanovovány přísnější předpisy, 

v nichž podmínky stanovují delegovaní oftalmologové IBSA (Mezinárodní asociace zrakově 

postižených sportovců). Pro potřebu rekreačních pohybových aktivit jsou oční zprávy 

důležité kvůli odhalení případných rizik a pro optimalizaci práce se zrakově postiženými. 

Zrakový analyzátor je nejdůležitější orientační a koordinační orgán při pohybu člověka 

v okolním prostředí. Zrakově postižený získává informace především z vjemů sluchových 

a hmatových. Činnost zrakového analyzátoru však nelze i přes značné kompenzační možnosti 

dalších analyzátorů plnohodnotně nahradit. Z těchto skutečností vyplývají některé odlišnosti 

v procesu osvojování si pohybových dovedností i v rozvoji pohybových schopností. 

Významnou roli hraje také skutečnost, kdy ke ztrátě zraku došlo, zda si člověk v dětství 

utvořil vizuální představy a pohybové vzorce, které může dále rozvíjet. Žáci, kteří jsou od 

narození nevidomí, tyto vizuální poznatky nemají. Proto jim musíme věnovat pozornost, aby 

si dokázali vytvořit představy a základní pohybové dovednosti. Je důležité neprohlubovat 

stereotypy, ale odstraňovat špatné návyky při pohybu (např. běh po patách, běh 

s předpažením, vytáčení chodidel vnějším směrem apod.). U žáků, kteří oslepli později, není 

třeba obvykle tyto zlozvyky řešit. Mají zautomatizované správné pohybové návyky již od 

dětství. Při výuce se setkáváme s obavami týkajícími se pohybu ve volném prostoru. Tyto 

obavy mohou vycházet z očekávání nárazu do nebezpečné překážky nebo střetu s jiným 

žákem. Tento strach lze částečně odstranit tím, že se žák seznámí s prostorem, kde probíhá 
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výuka. Postupně získá důvěru v navaděče/traséra a nakonec se naučí přijmout rizika spojená 

s možným nárazem. Pokud se naučí přijímat nárazy, nehrozí mu, že by si po střetu vytvořil 

psychický blok, který by ho omezil v pohybové aktivitě. Je to podobné situacím v běžné 

tělesné výchově, kdy žák upadne, ale pokračuje ve stejném cvičení, které dokončí. 

Žáci slabozrací a se zbytky zraku využívají při pohybových aktivitách zrakové vnímání. 

Optimální je vytvořit jim co nejlepší podmínky, například osvětlení tělocvičny, možnost 

využití pomůcek, které mají kontrastní barvy apod. Zvýšené nároky na vnímání způsobují 

vyšší unavitelnost a snižují pozornost žáků. Je zapotřebí též volit pomalejší tempo. 

U některých zrakově postižených jde o progresivní vadu, a proto jsou kladeny zvýšené nároky 

na psychiku takto postižených žáků. 

3 Specifika výuky tělesné výchovy u žáků se zrakovým postižením 

Tělesná výchova je důležitá pro psychosociální a fyzický rozvoj osobnosti zrakově 

postiženého. Při všech pohybových aktivitách musíme znát jeho zrakovou vadu a dále 

vycházet z celkového zdravotního stavu. Motivovat zrakově postižené k pohybové aktivitě 

není jednoduché, postupujeme citlivě podle osobnosti a navazujeme na zkušenosti 

postiženého s různými pohybovými aktivitami. 

V knize „Úpravy didaktiky školní atletiky pro zrakově postižené“ rozpracovávají její autoři 

Karel Čermák a Tomáš Král faktory, které ovlivňují průběh pohybové aktivity:  

3.1 Psychická příprava 

Pro vzájemnou spolupráci jsou zapotřebí dobré osobní vztahy se zrakově postiženými 

a vytvoření klidného prostředí, protože nevidomý se musí vyrovnat s řadou nezvyklých 

podmínek (neznámé prostředí, řada nových zvuků, cizí lidé apod.). Pohodová atmosféra, 

bezpečný prostor a dobré vztahy pomáhají vytvořit pocit důvěry mezi vyučujícím a zrakově 

postiženým. 

  



6 

 

3.2 Motivace 

Motivace důležitá ve fázi podnícení a udržení zájmu o pohybovou aktivitu, záleží na pestrosti 

programové náplně, kterou dokážeme připravit. 

3.3 Metody nácviku 

a) U nevidomých - využíváme metodu přesného popisu a zapojujeme hmatové receptory. 

Pohyb se snažíme srozumitelně popsat. Výhodou je, když nevidomý zná aktivně základní 

názvoslovné pojmy. Postupujeme od jednodušších ke složitějším cvikům. Při rychlém 

navazování fází pohybu je možné využít názornou metodu „osahání“. Učitel předvede cvik 

a nevidomý si „osahává“ jeho tělo, tím si utváří představu o prováděném pohybu. Dále 

můžeme použít speciální pomůcky (model hrací plochy a rozestavení hráčů u míčových her) 

nebo metody individuálního přístupu. 

b) U žáků se zbytky zraku - musíme dbát na bezpečnostní pravidla, aby nedošlo k poškození 

zraku. Často je nutné vyloučit cviky prováděné v hlubokém předklonu, dále ty, kde hrozí 

náraz do hlavy (kotouly, míčové hry apod.). Při pohybové aktivitě se snažíme zapojit zrakové 

receptory, pomáháme si speciálními pomůckami (barevné odlišení, zvětšené kinogramy 

apod.) 

c) U slabozrakých – pracujeme podle metodiky velmi podobné postupům u intaktních žáků. 

Zařazujeme skupinové aktivity, jen nesmíme zapomínat na zraková omezení. 

Během výuky se využívá celá řada speciálně pedagogických metod. Tyto metody usilují 

o všestranný rozvoj osobnosti zrakově postiženého a jeho adekvátní zařazení do společnosti. 

Metody reedukační (rozvíjejí poškozený smysl – zrak), metody kompenzační (rozvíjejí 

náhradní smysly) a metody rehabilitační (rozvíjejí celou osobnost zrakově postiženého). 
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4 Atletika 

Atletika je sportovní odvětví, které je zařazováno jako součást vzdělávacích plánů na všech 

typech škol. Důvody jsou následující: s prvky atletických cvičení se setkáváme v přirozených 

pohybových situacích, na základní úrovni je atletika nenáročná na prostor a na vybavení, 

dále patří mezi nejrozšířenější a nejpopulárnější sporty. Podrobnější metodiku atletických 

disciplín zpracovali v „Úpravách didaktiky atletiky“ Tomáš Král a Karel Čermák. 

4.1 Běžecké disciplíny 

Běh je podobně jako chůze přirozeným pohybem zdravého člověka. V atletice je zastoupen 

řadou samostatných běžeckých disciplín a je také součástí skokanských a vrhačských 

disciplín. 

Při běhu zrakově postiženého nastávají problémy s koordinací pohybů a prostorovou 

orientací. Slabozrací a někteří žáci se zbytky zraku běhají samostatně. Podmínkou je vhodný 

terén bez překážek (např. atletická dráha nebo alespoň dostatečně dlouhá a široká rovná 

plocha). Nevidomí mohou být naváděni: 

a) pomocí hlasu 

Běžec běží sám za hlasem navaděče, který před ním couvá. Nejčastěji používá jednoduchá 

slova „tady, tady, tady“ nebo „na mě, na mě“. Protože je couvající navaděč často pomalejší 

než běžec, přebírá si ho druhý navaděč v okamžiku, kdy se dostává běžec na stejnou úroveň 

jako první navaděč. Tento způsob se používá pro krátké sprinterské běhy. Ale pro soustavnou 

tréninkovou práci a na atletických závodech se téměř nepoužívá. 

b) pomocí běhu s trasérem 

Tato metoda se používá pro delší i kratší tratě. Trasér běží vedle nevidomého, oba se drží 

provázku nebo gumy. Prostřednictvím těchto pomůcek trasér udává směr běžcova pohybu. 

Tato metoda je náročná na souhru traséra se závodníkem a vyžaduje dlouhou dobu nácviku. 
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U některých osob se zbytky zraku stačí, když trasér běží bez pomůcek vedle něho. Může 

běžet na straně, ke které se běžec stáčí podle zakřivení dráhy nebo na kterou lépe vidí.  

 
Obrázek 1: Běh nevidomého s trasérem 

4.1.1 Metodika nácviku běhu 

Běžci nevidomí – kategorie B1 

Pro člověka s těžkým zrakovým postižením není běh přirozeným pohybem. Se ztrátou zraku 

mohou být spojeny problémy s motorikou, koordinací pohybu nebo rovnováhou. Lidé bez 

zrakového postižení si pohybové dovednosti osvojují pomocí napodobování. Tato metoda 

v kategorii B1 samozřejmě není použitelná, a tak se často můžeme setkat s potížemi se 

souhrou chůze a správného držení těla. Než se začneme věnovat nácviku běhu, musí mít 

nevidomý osvojenou bezpečnou samostatnou chůzi s bílou holí i bez ní. Při nácviku 

vycházíme z běžecké abecedy, kterou procvičujeme v rovném, volném terénu. Při navádění 

běží učitel vedle žáka nebo couvá před ním. Pohyb paží procvičujeme na místě, běžec si 

správné provedení „osahá“ podle předlohy, zaujme polohu podle předvádějícího a vede 

pohyb rukou tak, jak při běhu probíhá. Nejnáročnější fází nácviku je udržení přímého směru 

nejdříve při chůzi, potom v běhu, protože zrakově postiženému chybí vizuální kontrola okolí. 
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Stranu, na kterou nevidomý uhýbá, zjistíme, když ho necháme uběhnout 30 m několikrát 

v pomalém tempu. Potom se může navaděč posunout proti odchylce, a tím se rozptyl 

vyrovná. Běžec si to může uvědomit sám, kontrolovat tak správnost provedení vlastního 

pohybu. Obtížné je zvládnutí rovnoběžného kladení chodidel, dvojité práce kotníků 

a koordinace pohybu nohou s pohybem paží, zvláště protipohybu paží i nohou (pravá paže 

proti levé noze a s dostatečným rozšvihem paží na rozsah ramenního kloubu). 

Běžci se zbytky zraku 

Nácvik je podobný jako u nevidomých, vycházíme z běžecké abecedy. Neklademe důraz na 

udržení přímého směru. Pokud je to možné, snažíme se využít zrakové vnímání. Pracujeme 

individuálně nebo ve velmi malých skupinách. 

Běžci slabozrací 

Metodika probíhá jako u intaktní populace jen s ohledem na zraková specifika a rizika. 

4.1.2 Speciální běžecká cvičení 

Mezi speciální běžecká cvičení můžeme zařadit běžeckou abecedu: liftink, skipink, 

zakopávání, předkopávání atd. Při nácviku postupujeme takto: nejdříve vyzkoušíme pohyb 

dolních končetin na místě, potom si zkontrolujeme správný pohyb paží (vyzkoušíme i za 

chůze). Pokud se daří zvládnout koordinaci horních a dolních končetin na místě, můžeme 

přistoupit k pohybu vpřed. U liftinku můžeme při seznamování s jednotlivými fázemi pohybu 

využít metodu „osahávání“. Problematická bývá rytmizace pohybu. Lze využít cvičení, při 

kterém nevidomý uchopí traséra za boky a trasér provádí na místě liftink. Nevidomý potom 

vnímá rytmus pohybu těla traséra. 

4.1.3 Startovní polohy 

Startem začíná každá běžecká disciplína. Snažíme se dosáhnout v co nejkratším čase 

optimálního tempa vzhledem k délce trati. Při běžeckých disciplínách do 400 m se používá 
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nízký start, ale můžeme použít i startovní bloky. Pro dlouhé tratě využíváme polovysoký 

a vysoký start. 
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Vysoký a polovysoký start 

V tělesné výchově je často využíván u běhu nevidomého s trasérem. Při měření sprintu na 60 

m nebo na 100 m je pro těžce zrakově postiženého vysoký nebo polovysoký start lepším 

řešením než nízký start. 

Nízký start 

Umožňuje nejrychlejší výběh, pokud student tuto dovednost zvládá. Nízký start je pro 

nevidomého technicky i silově náročný. Trasér umístí bloky s odstupem od startovní čáry 

odpovídající technice výběhu z nízkého startu a zkusí si zakleknutí do bloků a polohy 

předcházející výstřelu startéra. Nevidomého musíme seznámit s bloky, osahá si je a naučí se 

je správně nastavovat. Zrakově postižený může být navigován podle zvukového signálu, 

potom je postup následující: zakleknutí do bloků, navaděč ho osloví přibližně 

z patnáctimetrové vzdálenosti, nevidomý spojí ruce v předpažení a ukáže směr, kterým 

poběží. Navaděč směr zkontroluje. Druhou možností je běh s trasérem pomocí kontaktního 

lanka. Trasér si připravuje startovní bloky podle potřeb nevidomého, jde o zrcadlové 

postavení. Trasér i běžec startují současně, tato metoda je náročná na souhru prováděných 

pohybů.  

Metodický nácvik 

Nácvik startu začínáme z vysokého přes polovysoký až po nízký start. K průpravným cvičením 

patří starty z různých poloh, dále padavý start. V rámci školní tělesné výchovy se osvědčují 

různé průpravné hry (např. červení a bílí, vyvolávání čísel), které oživí nácvik. U nevidomých 

navigujeme přes jednoduchá slovní spojení a při samotném běhu učitel couvá. Důležité je 

zabezpečit dostatečně velký prostor bez překážek, aby byl možný bezpečný pohyb včetně 

doběhu. Při nácviku se často objevují tyto chyby: studenti vybíhají vzpřímení nebo se rychle 

napřimují, často se neudrží ve střehové poloze na prstech. 

4.2 Štafetový běh 
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Na sportovních hrách zrakově postižené mládeže se běhá nejčastěji štafeta na 4x 100 m. 

Pravidla atletiky zrakově postižených se liší tím, že nevyužívají při předávce štafetový kolík, 

ale předávka je realizována formou vzájemného setkání běžců v předávacím území. Při 

mezinárodních sportovních hrách je to stejné. Rozestavění běžců je ovlivněno nejen 

sprinterskými schopnostmi, ale i schopností zvládnout běh v zatáčce, který je technicky 

náročnější. Pro jednu štafetu jsou určeny dvě dráhy, ve kterých se musí udržet. Proto 

bychom měli zvážit, zda nevidomého nebo slabozrakého necháme běžet na prvním nebo 

třetím úseku. K problémovým úsekům patří souhra běžců v předávacím území. Velmi záleží 

na spolupráci trasérů. Předávající běžec vbíhá maximální rychlostí do předávacího území, kde 

začíná zpomalovat, důležité je, aby předávající běžec nevybočil ze své dráhy a neohrozil 

běžce v okolních drahách. Jakmile předávající běžec nebo trasér míjí kontrolní značku, může 

se dát smluveným signálem pokyn pro přebírajícího běžce. Přebírající často startuje 

z polovysokého startu. Běžnou chybou je ohlížení se přebírajícího běžce dozadu. Pro sladění 

souhry běžců je důležité věnovat nácviku dostatek času. 

4.3 Skok daleký 

Skok daleký je jednou z nejtěžších atletických disciplín zrakově postižených. Předpokladem 

jejího úspěšného zvládnutí je rychlostní dispozice a odrazová síla. Je náročná na prostorovou 

orientaci, nácvik techniky, udržení přímého běhu, souhru s trasérem i překonání určitých 

obav. Pro těžce zrakově postiženého jde o skok do neznáma, kdy je odkázán jen na svého 

navaděče, kterému musí důvěřovat. Zvládnutí skoku dalekého je dlouhodobý proces. 

Nejdříve skokana seznámíme s rozběhovou dráhou a doskočištěm. Potom můžeme 

přistoupit ke skoku z místa. Až když překonáme pocity nejistoty, přejdeme ke skoku 

s rozběhem, nejdříve jen z nákroku. Důležité je kontrolovat dopad na obě nohy. Postupně 

můžeme rozběh prodloužit, podle provedených skoků zjistíme odrazovou nohu. Čím je 

vzdálenost od doskočiště delší, tím jsou větší problémy s udržením přímého běhu. Navaděč 

odchylku může korigovat úkrokem do stran, lze též skokana posunout ke straně rozběhové 

dráhy. Rozběh je náročný pro skokana i navaděče, především pro jejich souhru. Při nácviku 

dbáme na absolutní klid, aby nevidomý jasně slyšel povely. Pro koordinační jednoduchost 

volíme skrčný způsob skoku. 
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Vyměření rozběhu je náročné, proto pro přesnost uvádíme citaci z Úprav didaktiky atletiky 

od Tomáše Krále a Karla Čermáka: „Odrazové pásmo pro nevidomé a "zbytkaře" tvoří 

obdélník o rozměrech 1 x 1,22 m, který je upraven tak, aby na něm po odrazu dálkaře zůstal 

otisk jeho odrazové nohy. To znamená, že plocha obdélníku je posypána vápnem nebo 

magnéziem. Slabozraký skokan se odráží z odrazového prkna. Nevidomý (B1) si nejprve 

vyměří rozběh zkrácený asi o 1/3,nejlépe ze 2-4 či 6 kroků. Navaděč přivede nevidomého k té 

hraně odrazového pásma, která je blíž k doskočišti. Nevidomý přiloží špičku odrazové nohy 

k hraně čtverce. Pak navaděč odejde a postaví se na rozběhovou dráhu čelem 

k nevidomému. Pomocná osoba se postaví vedle rozběhové dráhy a sleduje rozběh 

nevidomého. Ten se na povel navaděče rozběhne a snaží si počítat nahlas dvojkroky. Při 

čtvrtém a pátém pokračuje až do plynulého zastavení. Pomocná osoba toto místo označí. 

V případě, že nevidomý není schopen si dvojkroky počítat, může počítat každý krok, jestliže 

ani toto nezvládne, musí jeho roli převzít pomocná osoba. Další značkou si navaděč označí 

místo, odkud bude informovat skokana na blížící se odraz. Na výběhové značce je optimální 

stát na odrazové noze, tedy vybíhat neodrazovou a hlasově zdůrazňovat dvojkroky. Tato 

informace je důležitá pro přípravu k odrazu a pro orientaci nevidomého. Navaděč počítá 

dvojkroky („první, druhý, třetí a hop"). Při levé odrazové noze to tedy znamená 3x došlap na 

LN, čtvrtý došlap je již odraz. Pro snazší orientaci v rozběhu, který je v této fázi již velmi 

rychlý, je lépe si místo vyměřit a zřetelně označit. V tomto případě volíme opačný postup než 

při rozměřování rozběhu. Navaděč si stoupne před písek. Pomocná osoba se postaví ze 

strany a sleduje rozběh nevidomého. Ten si opět počítá dvojkroky. Doprovodná osoba opět 

vyznačí místo začátku hlášení předodrazových informací. Slabozrací při naměřování rozběhu 

postupují stejně jako zdraví.“ 

Navádění nevidomých 

Při skoku dalekém mohou pomáhat dvě osoby. Jedna pomáhá s naváděním a druhá se 

správným postavením před rozběhem. Instrukce navaděče musí být přesné, rychlé 

a srozumitelné, volíme jednoduchá slova „tady, tady, na mě, na mě a také odpočítávání 

kroků nebo dvojkroků. Při navigaci si může navaděč stoupnout před vyznačené pásmo nebo 

mezi obdélník a doskočiště. Tato metoda je náročná v tom, že navaděč musí těsně před 
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skokanem ustoupit do strany. Navaděč může stát též v doskočišti nebo za doskočištěm. 

Jakmile navaděč zaujme místo, může doprovod pomoci nevidomému na značku rozběhu. 

Navaděč zavolá na skokana, ten předpažením paží a dlaněmi přiloženými k sobě ukáže směr, 

odkud x došlap na LN a slyší hlas. V případě nepřesností doprovod upraví jeho postavení 

a zkontroluje, že odrazová noha je na výběhové značce a skokan vybíhá neodrazovou nohou. 

Pokud skokan nedošlápne na odrazovou značku, posuneme značku rozběhu dopředu, při 

přešlapu naopak. Některé závodníky se zbytky zraku nemusíme navádět hlasem, stačí, aby se 

navaděč postavil vedle odrazového pásma. Záleží na zrakových možnostech. Při nácviku je 

důležitá spolupráce s pomocnou osobou, která se dívá na rozběh, techniku běhu i způsob 

odrazu. 

Skok daleký neprovádíme se zrakově postiženými, kteří se mají vyvarovat doskoků na tvrdou 

podložku, hlubokých předklonů apod. 

 
Obrázek 2: Skok daleký u sportovců v kategorii B2 

 

Vrh koulí 
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Vrh koulí patří mezi základní atletické disciplíny. Pro tuto disciplínu je především důležitá 

výbušná silová schopnost a technika. U zrakově postižených provádíme nácvik modifikace 

zádové techniky. Podle „Úprav didaktiky atletiky“ se zádová technika provádí dle metodické 

řady: „…držení koule a základní postavení, sun (zahájení, posun a došlap nohou), vlastní vrh 

(zdvih a rotace trupu, odraz nohou a trčení paže, vypuštění koule a výměna nohou 

přeskokem)“. Zádová technika se nacvičuje s pokročilejšími žáky. 

4.3.1 Metodika nácviku 

Při nácviku dodržujeme několik zásad: 

- přesný popis cvičení; 

- nevidomý si výchozí polohu „osahá“ na trasérovi, potom se ji snaží zaujmout, případné 

chyby průběžně opravujeme; 

- provádíme cvičení, opravíme chyby, nevidomý vrhá za hlasem navaděče, který stojí za 

místem dopadu koule; 

- u slabozrakého podrobný popis doplníme názornou ukázkou 

Před nácvikem je důležité se seznámit s náčiním a koulařským sektorem. Popíšeme 

a prohlédneme si odhodový kruh včetně povrchu a odhodového břevna. Vysvětlíme si 

pravidla vrhu koulí. Po zdařilém pokusu zdůrazníme odchod z kruhu jeho zadní polovinou. 

Nevidomému vysvětlíme úhel výseče, kam musí koule dopadnout. 

4.3.2 Průpravná cvičení 

a) koulařská gymnastika 

Cílem je seznámení a rozcvičení s koulí. Při průpravných cvičeních dbáme na pevný postoj na 

obou nohou ve stoji mírně rozkročném. 

Příklady cvičení: 
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- podávání koule před tělem z  ruky do ruky kolem boků, prsou, hlavy, nohou; 

- u zdatnějších slabozrakých žáků můžeme zařadit přehazování koule před tělem 

v širokém stoji rozkročném. 

 

b) základní posilování 

kladivářské kroužení trupem s koulí drženou v napjatých pažích 

c) průpravné odhody a odvrhy 

Provádíme z různých poloh, např. výchozím postavením je čelný postoj ve stoji mírně 

rozkročném, odhod se realizuje vpřed z předklonu a podřepu. 

d) vrhy z místa 

Cílem této fáze nácviku je zvládnout vrhy z čelního, bočního a u zdatnějších žáků ze zádového 

postavení. Při nácviku výchozí polohy je důležité kontrolovat správné postavení vrhající paže 

a pružné odpérování koule zápěstím. U nevidomých začínáme s vrhy z čelního postavení 

z důvodu vnímání směru letu koule. V bočním postavení je důležité při zdvihové rotaci 

koordinovat rotaci trupu a ramen se zdvihem obou nohou. 

e) sun 

V této fázi je důležité plynule zvládnout sun s odvrhovým postavením. U praváků zařazujeme 

nácvik opakovaných poskoků vzad po pravé noze se švihovou prací levé nohy. Pohyb dolních 

končetin musí být pružný a váha je na špičkách. Technika se sunem se provádí v koulařském 

kruhu. 

Mezi časté chyby patří: vrh je prováděn pouze pažemi bez zapojení svalstva trupu a nohou, 

špatná koordinace zdvihu nohou s rotací trupu apod. 



17 

 

Vrh koulí je silovou disciplínou, je zapotřebí znát zdravotní stav žáka. Tato disciplína není 

vhodná pro žáky s glaukomem, s kolísavým nitroočním tlakem, luxací čočky apod. 
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5 Showdown 

Showdown je modifikací stolního tenisu pro zrakově postižené. Hra vznikla na přelomu 80. 

a 90. let v Kanadě. Pravidla showdownu charakterizují hru takto: „Showdown hrají dva hráči. 

Hraje se na obdélníkovém stole, na jehož obou zadních stranách jsou brankové jamky. 

Uprostřed je středová deska. Hraje se pálkami a míčkem, do kterého byly vloženy nerezové 

ocelové kuličky tak, aby byl míček slyšet. Cílem hry je odpálit míček po stole, pod středovou 

deskou a do soupeřovy branky, zatímco soupeř se tomu snaží zabránit.“ 

Zápas v showdownu se zpravidla hraje na dva vítězné sety. Hráč vítězí v setu, pokud dosáhne 

11 bodů s rozdílem 2 bodů, maximálně se však hraje do 17 bodů. 

Bodování probíhá takto: 

• dva body získává hráč za vstřelenou branku, 

• jeden bod získá hráč, pokud se protihráč dopustil těchto chyb: 

a) míček přeletí středovou desku nebo opustí hrací stůl, 

b) míček se dotkne středové desky a vrátí se na polovinu hrací plochy protihráče, 

c) protihráč se dotkne míčku jinou částí těla než úderovou rukou a pálkou, 

d) protihráč zastaví míček a neodehraje ho do dvou sekund, 

e) pokud má protihráč pálku v brankovišti, 

f) pokud má protihráč nedovolenou část těla v brance nebo na hrací ploše 

Přesnější údaje jsou zpracovány v české verzi pravidel na neoficiálních stránkách showdownu 

www.showdown.braillnet.cz . 

  

http://www.showdown.braillnet.cz/#_blank
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5.1 Metodika showdownu 

Podrobná metodika zatím nebyla zpracována, proto v současnosti postupujeme podle 

následujících bodů: 

1. Seznámení se základními pravidly, hracím stolem, pálkou a míčkem. 

2. Nácvik správné obrany včetně držení pálky – pálka nesmí být v brance ani v brankovišti. 

3. Poslech míčku a odhad prostoru – směr pohybu míčku. 

4. Nácvik podání, forhendu a bekhendu. 

5. Seznámení s taktikou hry - snaha odhalit slabiny protihráče. 

Showdown je mezi zrakově postiženými velmi populární, hrají se celorepublikové 

i mezinárodní turnaje, jednou za dva roky se koná mistrovství Evropy a jednou za čtyři roky 

mistrovství světa. 

Podrobnější informace lze najít na stránkách Českého svazu zrakově postižených sportovců 

www.sport-nevidomych.cz, na neoficiálních stránkách showdownu 

www.showdown.braillnet.cz. 

 

http://www.sport-nevidomych.cz/#_blank
http://www.showdown.braillnet.cz/#_blank
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Obrázek 3: Hráč odehrávající míček 

 

 
Obrázek 4: Hráč chystající se podávat 
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6 Lezení na stěně 

Lezení na umělé stěně je jednou z mnoha pohybových aktivit, které přispívají k socializaci 

a rozvoji osobnosti nevidomých. Oblíbenost lezení je podmíněna chápáním lezení jako 

dobrodružné aktivity s prvky rizika. Velká touha žáků zkusit si lezení pramení z atraktivnosti 

prostředí, ve kterém se lezení realizuje. Při zpracovávání této kapitoly jsme vycházeli 

z odborného textu Pavla Vojtíka a Gabriely Součkové - Lezení nevidomých dětí na umělé 

stěně. Lezení na stěně vyžaduje znalost a respektování zdravotního stavu žáka. U jednotlivců 

mohou být kontraindikovány činnosti spojené s prudkými pohyby nebo nárazy, rychlé 

spouštění dolů, pády při tzv. vyvádění cest. Při těchto činnostech hrozí riziko  zvýšení 

nitroočního tlaku. 

6.1  Odlišnosti lezení intaktních a nevidomých žáků 

Při lezení se primárně uplatňují zrakové podněty. Lezec vidí chyty či stupy, vnímá jejich tvary 

a vzájemná seskupení. Za zrakovým podnětem následuje pohyb směrem, který si lezec určí 

zrakem. Ruka tedy míří k předem vybranému chytu. Toto pravidlo ovšem neplatí 

u nevidomých lezců. Nemohou si předem rozmyslet, kudy se vydají. Poté, co se rukou 

dotknou stěny nebo chytu, uplatňují se u nich hmatové podněty. Lezec cítí tvar, chlad, teplo, 

hrubost nebo vlhkost. Vidomý lezec ruku již automaticky nastavuje podle tvaru, umístění 

a velikosti chytu. Nevidomý lezec má tuto úlohu o něco těžší. Jelikož nevidí, jaký tvar má 

chyt, může ruku směrovat do nejideálnější pozice k držení chytu až poté, co ho cítí pod 

rukou. Výhodou nevidomých lezců je jejich výraznější hmatový cit. Časová náročnost 

a vynaložené úsilí při lezení nevidomého jsou však výrazně vyšší než u intaktního lezce. 

6.2 Metodika lezení na stěně 

1. Seznámení s lezeckou stěnou, výstrojí a bezpečnostními zásadami 

Při příchodu do neznámého prostředí provedeme vždy důkladné seznámení žáků se stěnou 

a podrobně ji popíšeme. Se začátečníky je vhodné začít s výukou v tělocvičně. Zde se seznámí 

s lezeckým materiálem. Naučí se navazovat osmičkový uzel. První lezecké kroky si mohou 
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vyzkoušet na žebřinách. Žáky také informujeme o zásadách bezpečnosti. U nevidomých 

začátečníků můžeme zkombinovat vlastní výuku lezení s lezením ostatních vidících 

spolužáků. 

 

Obrázek 5: Žák si prohlíží začátek cesty Obrázek 6: Nevidomá žákyně na
     stěně  

 

2. Nácvik lezeckých dovedností 

Podle zkušeností Vojtíka a Součkové: „Při výuce nevidomých se velice osvědčuje metoda 

„osahání“. Nevidomý student se takzvaně „dívá rukama“. Proto je vhodné, když učitel 

zaujme pozici, kterou požaduje po nevidomém a ten si ho rukama prohlédne, osahá, může se 

přesvědčit, jak má nastavené chodidlo na stupu, nebo jak drží chyt. Osahá si také nastavení 

kolen, postavení pánve a trupu. U zrakově postižených se nám osvědčil podrobný slovní 

popis dostupných stupů a chytů.“ 

3. Spolupráce mezi lezcem a jističem 
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Žáci se musí naučit před každým lezením zkontrolovat sami sebe a poté se zkontrolovat 

navzájem. Vidomý si u sebe nejdříve zkontroluje správné oblečení sedacího úvazku, jeho 

přezky, správné navázání, popřípadě správné provlečení lana jistícími prostředky a poté 

zkontroluje spolulezce. To samé provede hmatem nevidomý lezec. Dále si sám zkontroluje 

správné zapnutí všech přezek. Nevidomý může hmatem zkontrolovat svého jističe. Před 

vlastním lezením učitel ještě oba zkontroluje. V žádné z těchto činností nespěcháme.  

Na začátku nácviku jištění stojí u každého dítěte učitel. Učitel sleduje dítě, jak jistí, radí či 

pomůže. Plní tedy roli druhého jističe. Jištění spolulezce může provádět i nevidomý, jištění 

„top rope“ (horní jištění) a po tréninku zvládne i jištění prvolezce. Pokud se lezec blíží 

k obtížnému kroku, hlásí svému jističi, aby mu věnoval zvýšenou pozornost. Upozorňuje ho 

na to, že má před sebou těžký krok a je možné, že nastane pád. Jistič na to musí reagovat 

plným soustředěním a očekáváním pádu lezce. Pokud jistí nevidomý, je nutné, aby ho lezec 

o všem průběžně informoval. Jistič, který spouští nevidomého lezce, jemu hlásí, že je těsně 

nad zemí. Komunikace je základem spolupráce mezi lezcem a jističem, a proto ji stále 

dodržujeme. Spouštění se provádí pomalu a plynule. Po dlouhodobější práci můžeme 

přistoupit k nácviku slanění. 
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Obrázek 7: Nevidomá žákyně jistí 
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Pohybové hry při nácviku 

Velice vhodné je k nácviku lezeckých dovedností využívat různých her a soutěží, které 

podporují motivaci žáků, posilují vytrvalost, přesnost či rychlost. Zároveň při hrách rozvíjíme 

sílu, obratnost, rovnováhu, odvahu, ale také taktiku a nápaditost. Žáci musí získat pocit 

uspokojení, pociťovat úspěšnost svého cvičení a snažení. Čím rychleji a účinněji se úspěch 

projeví, tím větší zájem bude o další výcvik. Přehled her najdeme v publikaci Jiří Baláš, 

Barbora Strejcová, Ladislav Vomáčko „Lezeme a šplháme“. 

7 Míčové hry 

Do školní tělesné výchovy patří míčové hry, které jsou i u žáků se ZP velmi oblíbené.  Podle 

individuálních potřeb žáků upravujeme u míčových her podmínky, používáme pomůcky 

s kontrastními barvami, osvětlujeme hrací plochu, užíváme ozvučené míče apod. Kromě 

tradičních míčových her, mezi které patří přehazovaná, košíková, kopaná a florbal, lze do 

výuky zařadit také speciální hry pro žáky se ZP – goalball a futsal. Zrakové postižení určitě 

omezuje úroveň dosažených pohybových dovedností, ale u každého žáka se snažíme vytvořit 

alespoň základní představu o hře. Pro míčové hry je důležité znát zrakové postižení žáků, aby 

nedošlo k poškození zraku. 

7.1 Přehazovaná  

Při hře používáme kontrastně zbarvený a ozvučený volejbalový míč, který je v nabídce 

tyfloprodejen, případně lze použít velký gymnastický míč. Hra navíc vyžaduje úpravu 

pravidel, např. po podání se míč může jednou odrazit od země, aby byl vnímán i sluchem, 

těžce zrakově postižený se může dotknout sítě pro orientaci apod. 

7.2 Košíková  

Nácvik přihrávek (přihrávka jednoruč, obouruč), chytání míče (dle zrakových možností), 

nácvik driblinku (u nevidomých driblink oběma rukama najednou, u zkušenějších i jednou 

rukou), střelba na koš podle navigace (buď slovní, tleskáním pod košem, hodem na koš. 

I nevidomý dokáže podle zvuku tuto střelbu nacvičit. Při hře na krále střelců se u těžce 



26 

 

zrakově postiženého počítá koš už tehdy, když se míč dotkne obroučky apod. Záleží na úrovni 

zrakového hendikepu a pohybových dovedností daného žáka. 

7.3 Kopaná 

Ve výuce u slabozrakých studentů používáme míč, který je barevně kontrastní, u žáků se 

zbytky zraku a nevidomých se používá ozvučený míč. Nevidomí žáci však upřednostňují futsal 

pro nevidomé, kterému se budeme věnovat dále. 

7.4 Florbal 

Výuka probíhá s různobarevnými míčky podle individuálních potřeb žáků. Jinak se metodika 

neliší od běžných postupů. Vzhledem ke zrakovému hendikepu je těžké zachytit rychlý pohyb 

míčku. Tato hra je nejvhodnější pro žáky s menšími zrakovými hendikepy z důvodu malého 

rozměru míčku. 

7.5 Fotbal pro nevidomé 

Fotbal pro nevidomé je paralympijským sportem. Pravidla jsou stanovena organizací IBSA.  

Fotbal hrají dvě družstva o 4 hráčích a vidící brankář. Cílem je vstřelit více branek než soupeř. 

Všichni hráči mají klapky, které zajistí stejné podmínky všem. Hraje se s ozvučeným míčem 

na hřišti se standardním rozměrem 40 x 20 m. Pro plynulost hry jsou podél postranních čar 

nainstalovány mantinely, jejich minimální výška je jeden metr, maximální 1,20 m. Velikost 

branky je srovnatelná s brankou na házenou. Futsal se hraje na 2 x 25 minut čistého času. 

V průběhu hry se mohou hráči spolehnout na pomoc tří vidících osob: 

• na vidícího brankáře, který naviguje své hráče v obranné třetině hřiště, brankář se 

může pohybovat jen v brankovišti s rozměry 2 x 5 metrů; 

• na trenéra, jehož úkolem je informovat hráče v prostřední třetině hřiště; 

• na navigátora za brankou soupeře, který pomáhá svým hráčům při střelbě na 

soupeřovu branku, naviguje je v útočné třetině.  
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Pro komunikaci hráčů je důležité slovo „Voy“, jde o španělské slovo, které znamená „Já jdu“. 

Důležitost tohoto slova vysvětluje ve své diplomové práci Gabriel Mayr: „Hráči, kteří nemají 

míč v držení, jsou povinni vyslovit toto slovo, kdykoliv se pohybují směrem k míči. Toto 

pravidlo umožňuje aktuálnímu držiteli míče jistotu, že kdykoliv se k němu protihráč blíží, ví 

o tom dopředu. Hráč s míčem nepotřebuje říkat „Voy“, jeho pozice je zřejmá díky zvuku míče, 

který vede. Jestliže hráč atakující míč neřekne „Voy“, rozhodčí by měl jeho tým potrestat 

odpískáním faulu“. 

Pro mnoho zrakově postižených sportovců je možnost vyzkoušet alternativu nejpopulárnější 

kolektivního sportu ve světě určitě atraktivní, proto připojujeme odkaz na pravidla 

i podrobně zpracovanou metodiku www.teiresias.muni.cz/futsal 

 

V Česku hrají fotbal pro nevidomé 2 družstva, a sice v Praze (zbarlok@bscprague.eu) a 

v Brně (masilko@ics.muni.cz).  

 

Obrázek 8: Vedení míče 

http://www.teiresias.muni.cz/futsal
mailto:zbarlok@bscprague.eu
mailto:masilko@ics.muni.cz
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Obrázek 9: Penalta    

 

8 Goalball 

Goalball je speciální týmová hra pro zrakově postižené. Podobně jako fotbal pro nevidomé 

patří mezi paralympijské sporty. 

V Česku má goalball přibližně třicetiletou tradici. Tomuto sportu se věnují už žáci na 

speciálních základních školách pro zrakově postižené. Školní týmy mezi sebou hrají 

žákovskou ligu.  Každý rok naše škola pořádá turnaj „O pohár ředitele školy“, v roce 2017 se 

konal již XIII. ročník. Tento turnaj není jen místem setkání žákovských družstev, ale tradičně 

turnajem středoškolských týmů z Česka i ze zahraničí.  

Goalball hrají dvě tříčlenná družstva na hřišti 18 x 9 metrů. Cílem hry je dostat ozvučený míč 

do branky, zatímco soupeřovo družstvo se gólu snaží zabránit. Branka je po celé délce 

devítimetrové koncové čáry a má výšku 1,3 metru. Všichni hráči na hrací ploše musí mít 

klapky na očích, tím jsou zajištěny stejné podmínky pro všechny. Goalballový míč má 

hmotnost 1250 g a je ozvučený. Hrací doba je u dospělých 2 x 12 minut, u žákovské kategorie 

2 x 7 minut čistého času. Pokud je rozdíl ve skóre o 10 branek, zápas je předčasně ukončen. 
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Při hře musí být ticho, aby nedocházelo k narušování plynulého průběhu, povzbuzování 

diváků je možné jen při přerušení hry.  

 

 
Obrázek 10: Základní postavení při obraně 

Česká verze pravidel je k dispozici na stránkách Českého svazu zrakově postižených 

sportovců, v sekci goalball: www.sport-nevidomych.cz.  

 

http://www.sport-nevidomych.cz/#_blank
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Obrázek 11: Chytání míče 
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9 Turistika 

Turistika spojuje aktivní pohyb s pobytem v přírodě. Podle prostředků používaných k přesunu 

můžeme turistiku rozdělit na pěší, cyklo, zimní (lyžařskou) a vodní. Volba turistické aktivity 

vychází ze zdravotního stavu účastníků. Aktivní pohyb v přírodě je spojen s poznáváním 

nových míst a je realizován v rámci povinné výuky tělesné výchovy, dále turistického kurzu 

ale i volnočasových aktivit. 

Během příprav turistických výletů musíme pamatovat na to, že pro zrakově postižené je túra 

vždy náročnější než pro intaktní žáky. Náročnost tras i druh turistiky volíme podle 

individuálních možností účastníků. V rámci plánování turistických tras zohledňujeme zájmy 

žáků, snažíme se je zapojit do příprav (např. pokud jim zrak dovolí pracovat s mapovými 

podklady, mají možnost naplánovat turistický výlet, najít si informace o navštívených místech 

a případném dopravním spojení). S nevidomými žáky volíme turistické cíle tak, aby nabízely 

možnosti prohlédnout si exponáty hmatem nebo s pomocí zvukových nahrávek.  

Pěší turistika 

Každý nevidomý žák je doprovázen pedagogem a na bezpečné cestě ho může doprovodit 

intaktní spolužák. Průvodce upozorňuje nevidomého na případné překážky (nerovnosti 

v terénu, větve, užší prostor apod.). Během turistického výletu zrakově postiženému 

popisujeme zajímavosti, u slabozrakých a žáků se zbytky zraku necháváme dostatek času 

na prohlédnutí daných zajímavostí prostřednictvím různých optických pomůcek, např. 

monokuláru.  

Při pěší turistice máme několik možností doprovodu nevidomého a slabozrakého: 

• běžný způsob držení nevidomého za loket průvodce, nevidomý jde vedle průvodce, 

při delších vycházkách může být nepohodlný nebo vzhledem k úzké cestě není 

možný; 

• nevidomý se drží za volný popruh u batohu průvodce, mohou jít s průvodcem vedle 

sebe nebo za sebou; 
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• chůze žáka se zbytky zraku nebo velmi zkušeného nevidomého s turistickými holemi 

za nebo vedle průvodce; slabozraký poslouchá kromě zrakových vjemů i různé 

zvukové podněty, např. kroky průvodce, šustění bundy, vrzání bot a pokyny 

průvodce. Tento způsob klade vysoké nároky na pozornost zrakově postiženého. 

Způsob doprovodu závisí na terénu a charakteru cesty, dále také na zkušenostech zrakově 

postiženého s pěší turistikou, jeho osobních pocitech a vzájemné spolupráci mezi průvodcem 

a nevidomým. Způsob doprovodu volíme vždy s ohledem na možná bezpečnostní rizika.  

Během turistické vycházky nebo kurzu můžeme zařadit cvičení v přírodě, např. rozvoj 

obratnosti a rovnováhy s využitím přírodních nebo umělých překážek, např. slack line. 

9.1 Cykloturistika 

Cykloturistika je na naší škole součástí turistického kurzu. Podle školního vzdělávacího plánu 

je kurz určen žákům třetích ročníků maturitních oborů. 

Jízda na klasickém kole 

Slabozrací žáci mohou absolvovat kurz na klasickém kole, záleží na individuálních zdravotních 

dispozicích a sportovních zkušenostech. Před kurzem si každý účastník nechává své kolo 

odborně seřídit. Žák musí používat přilbu a vhodné sportovní oblečení, seznámí se s pravidly 

silničního provozu a zásadami bezpečné jízdy ve skupině a s poskytováním první pomoci. 

Tyto zásady musí všichni dodržovat. Před jízdou v běžném provozu ověříme cyklistické 

dovednosti žáků na bezpečném místě.  

Jízda na tandemovém kole 

Jízda na tandemovém kole je u studentů velmi oblíbená. Zrakově postiženého na dvojkole 

vždy doprovází pedagog.  
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Je důležité dodržovat následující bezpečnostní pravidla:  

• před kurzem musí být dvojkolo odborně opraveno a seřízeno; 

• cyklisté musí používat přilbu, vhodné sportovní oblečení a obuv; 

• před výjezdem na běžnou komunikaci musí být posádka dvojkola dobře secvičena, 

toto secvičení probíhá na bezpečném místě, domluví se signály, které zajistí 

bezproblémovou jízdu včetně nasedání a sesedání z kola; 

• na komunikaci s běžným provozem se vydáváme tehdy, zvládá-li posádka kola 

techniku jízdy tak, aby neohrozila sebe ani ostatní účastníky silničního provozu. 

 
Obrázek 12: Doprovod s nevidomým žákem nasedají na tandem 

Pro bezpečnou jízdu na tandemu musíme pečlivě nacvičit rozjezd a zastavení. Důležitá je 

souhra pedagoga i  studenta se zrakovým postižením. Zásady při rozjezdu a zastavení na 

tandemu citujeme z bakalářské práce Jany Dufkové - Sporty v přírodě zrakově postižených: 
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„Nejprve doprovod podrží kolo a nechá nevidomého, aby si nastoupil na své zadní místo 

obkročmo přes rám, s oběma nohama na zemi. Doprovod udělá totéž vpředu. Nastaví šlapky 

k rozjezdu, jednu nohu si dá na horní šlapku, druhá zůstává na zemi. Nyní si nevidomý 

nasedne na sedlo a umístí obě nohy na šlapky. Spolu s povelem pro nevidomého dá 

i doprovod druhou nohu na šlapku a oba začnou šlapat. Při zastavování se postupuje opačně: 

nejprve dává jednu nohu na zem doprovod, teprve až po úplném zastavení všech pohybů 

kola také nevidomý. Pokud je doprovod lehčí, můžeme nastupovat takto: průvodce podrží 

kolo, nechá nastoupit nevidomého na své zadní místo obkročmo přes rám, s oběma nohama 

na zemi. Doprovod udělá totéž vpředu, následuje nastavení šlapky k rozjezdu, jednu nohu si 

průvodce nastaví na horní šlapku, druhá zůstává na zemi a totéž provede spolujezdec. Spolu 

s povelem pro nevidomého šlápnou oba do připraveného pedálu a dají oba druhou nohu na 

šlapku a začnou šlapat.“ 

Při odbočování pedagog drží oběma rukama řídítka a zrakově postižený ukazuje směr 

odbočení.  

Při jízdě na tandemu v běžném provozu se nám osvědčilo používání reflexních vest. Skupinu 

cyklistů vždy doprovází zdravotník. 

Cykloturistika klade vyšší nároky na dodržování bezpečnostních pravidel, ale na druhé straně 

je pro mnoho studentů atraktivnější než pěší turistika, proto je vhodné její začlenění do 

školního vzdělávacího plánu. 

V rámci ČSZPS je ustanovena sekce cyklistiky, bližší informace o závodní cyklistice 

a náborových závodech lze získat na stránkách svazu: www.sport-nevidomych.cz. 

http://www.sport-nevidomych.cz/#_blank
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Obrázek 9: Jízda na tandemovém kole 

10 Lyžování 

Podle RVP středních škol probíhá v průběhu studia lyžařský kurz, ve kterém se žáci naučí 

základům sjezdového i běžeckého lyžování. 

Jsou-li žáci zařazeni do kategorie B1 (nevidomí), eventuálně B2 (zbytky zraku), lyžuje každý se 

svým trasérem – lyžařským instruktorem, který může být vyškolený ve speciálním kurzu pro 

zrakově postižené. Při výcviku je trasér obvykle v postavení před žákem a navádí ho hlasem. 

Při závodním lyžování se používá také signalizační zařízení pro navádění jezdce. 

Většinou jsou žáci kategorie B1 a B2 zařazeni mezi běžce, lze jim ovšem umožnit i sjezdařský 

výcvik s kvalifikovaným pedagogem. Ostatní žáci v kategorii B3 (slabozrací) jsou rozděleni do 

družstev podle výkonnosti. Ve skupině může být maximálně šest žáků. 
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10.1 Sjezdový výcvik 

Sjezdový výcvik probíhá u začátečníků na mírném upraveném svahu a po zvládnutí techniky 

jízdy, což je konkrétní řešení pohybových úkolů, získávají základní pohybové dovednosti. 

V této fázi dochází často k chybám, které je nutné odstranit (nadbytečné pohyby, 

nepřiměřenost svalového úsilí, porušení rytmu apod.). 

Po zvládnutí základních dovedností lze přejít do náročnějšího terénu, kde se provádí nácvik 

dlouhých, středních a krátkých oblouků. Pokračuje se nácvikem oblouků carvingových 

a jízdou s oblouky v pluhu. Nacvičuje se také jízda šikmo svahem, odšlapování, případně 

bruslení. Rychlost jízdy se musí regulovat z důvodu bezpečnosti. Není potřeba cvičit hned na 

sjezdovce. 

10.2 Běžecký výcvik 

Běžecký výcvik v kategorii B1, eventuálně B2 je prováděn s trasérem, který obvykle jede před 

žákem se zrakovým postižením a informuje ho o povaze terénu. Lze doporučit používání 

barevných signalizačních vest s označením např. „průvodce“ a „nevidomý“. Trasér může být 

navíc ozvučen rolničkami či jinak. Trénuje s žákem obvykle klasickou techniku, případně 

i bruslařskou tehdy, když výcvik probíhá ve vhodném a bezpečném terénu s fyzicky zdatným 

žákem. 

Začátečníci se učí základům na rovném terénu a nejlépe ve vyjeté stopě. Při výuce používá 

trasér povely, které se žák naučí a umí na ně posléze správně a včas reagovat. Po zvládnutí 

základní techniky lze provádět a rozvíjet nové dovednosti také v nerovném terénu. Nacvičuje 

se klasický běh střídavý dvoudobý a běh soupaž. 

Někteří žáci s těžkým zrakovým postižením získají právě absolvováním školního kurzu první 

zkušenosti s lyžováním a mnozí se pak rádi k tomuto sportu vrací. 
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Obrázek 10: Běžecký výcvik žáka se zrakovým postižením 

11 Závěr 

S rozvojem nových sportovních odvětví se otevírají další možnosti sportování i zrakově 

postiženým. Jistě lze najít mnoho dalších sportů, které by v upravené formě mohl sportovec 

se zrakovým postižením zvládnout. Rozhodujeme-li se o zařazení nové sportovní aktivity do 

pohybových činností zrakově postiženého ve škole, vždy zůstává nejdůležitějším úkolem 

optimální výběr sportovních činností s ohledem na stupeň zrakového postižení a 

s vyloučením případných rizik.  

Informace o dalších sportech lze najít na stránkách ČSZPS -  www.sport-nevidomych.cz - 

včetně kontaktů.  

V rámci pedagogického procesu je velice důležité podněcovat a podporovat jakékoliv 

sportovní aktivity našich žáků nejenom na úrovni hodin tělesné výchovy, ale, máme-li 

možnost, také na úrovni rekreační nebo závodní. Negativní vztah k pohybu může významně 

ovlivňovat zdravotní stav, rozvoj pohybových předpokladů a prostorové orientace daného 

žáka, a tím znesnadňovat jeho kvalitní socializační proces. Proto je více než vhodné 

http://www.sport-nevidomych.cz/#_blank
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neopomíjet tyto faktory při výuce zrakově postiženého v integraci, neuvolňovat jej bez 

vážných důvodů z hodin tělesné výchovy, snažit se ho aktivně zapojit do činností.   

Mnoho studentů si díky školním sportovním aktivitám vytvořilo kladný vztah ke sportu 

a pohyb se stal důležitou součástí jejich života i po odchodu ze střední školy. Řada našich 

žáků se stala úspěšnými reprezentanty České republiky doma i v zahraničí.  
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