
Věcný popis činností a aktivit, jejich rozsah  

Aktivita č.1 - Plavání v bazénu (1 hod. týdně); 
Pro tuto aktivitu je potřeba pronájem plaveckého bazénu a zdravotnický dohled; 
Aktivity se účastní cca 175 členů v jednotlivých TJ/SK sdružených v ČSVPS; 
 
Aktivita č.2 - Speciální kondiční cvičení (2 hod. týdně); 
Pro tyto aktivity je potřeba pronájem tělocvičen, kvalifikovaní cvičitelé, (zdravotnický dohled 
v případě, že cvičitel není zdravotník); 
Aktivity se účastní cca 145 členů z jednotlivých TJ/SK sdružených v ČSVPS; 
 
Aktivita č.3 - Volejbal tréninky (2 hod. týdně) a MR ve volejbale;  
Pro tuto aktivitu je potřeba pronájem velkých tělocvičen pro tento sport a zdravotnický dohled; 
Aktivity se účastní cca 90 členů v jednotlivých TJ/SK sdružených v ČSVPS; 
Mistrovství republiky ve volejbale TJ/SK sdružených v ČSVPS (3 kola, 6 družstev, celkem 42 utkání, 
vše s lékařským dozorem) se každoročně koná v Praze, Liberci a Táboře; 
Pro tuto aktivitu je potřeba zajistit dopravu, stravování a ubytování účastníků, pronájem velkých 
tělocvičen vhodných pro tento sport, rozhodčí a lékařský dozor; 
Aktivity se účastní cca 145 členů z jednotlivých TJ/SK sdružených v ČSVPS; 
 
Aktivita č.4 - Rekondiční pobyty se sportovními aktivitami a lékařským dozorem (letní: cykloturistika 
a turistika / zimní: běžecké lyžování), (1-3 týdny/rok); 
Pro tyto pobyty je potřeba zajistit dopravu, stravování a ubytování účastníků, organizátory aktivit a 
lékařský dozor; 
Aktivit pořádaných jednotlivými TJ/SK se účastní cca 400 členů z jednotlivých TJ/SK sdružených 
v ČSVPS. Celkem se jedná o 2.890 člověkodní rekondičních pobytů. 
 
Aktivita č.5 - Cykloturistika / turistika;  
Pro tyto aktivity je potřeba doprava na místo konání, ubytování a stravování účastníků, organizátoři 
akce a lékařský dohled; 
Aktivit pořádaných jednotlivými TJ/SK se účastní cca 210 členů v jednotlivých TJ/SK sdružených 
v ČSVPS. Celkem se jedná o 600 člověkodní; 
 
Věcné hodnocení činností a aktivit dle odst. 10.6. Výzvy 7/2020 – Pohyb a zdraví 2021: 
 

a) Společenský přínos je především ve sdružení zdravotně postižených sportovců s vnitřním 
postižením a seniorů v TJ/SK a následně v ČSVPS, který se podílí na organizaci a financování 
sportovní činnosti a aktivit již po dobu více jak 30 let. Celkově svaz sdružuje 8 TJ/SK s 675 
pravidelně sportujícími členy.  

 
b) Přínosem rozvoje tělesné zdatnosti a psychické rovnováhy zdravotně postižených sportovců 

a seniorů je zvýšení jejich zdravotní odolnosti a snížení potřebné medikace. Dále pak i 
sounáležitost se stejně postiženými osobami a zdravé soutěžení odstraňuje diskriminační 
pocity postižených osob a předchází sociálnímu vyloučení hendikepovaných osob pro jejich 
nižší tělesnou zdatnost a často i finanční omezení.  

 
c) V jednotlivých TJ/SK sdružených v ČSVPS pravidelně sportuje 538 seniorů (60+) účastnících 

se jednotlivých výše uvedených aktivit. 
 

d) Metodiku práce s cílovou skupinou sportovců zpracovávají po odborné stránce kvalifikovaní 
odborníci, lékaři z oboru kardiologie, rehabilitace a další. 



 
e) Unikátnost aktivit tkví v přizpůsobení běžných sportovních aktivit cílové skupině 

hendikepovaných sportovců s vnitřním postižením a seniorům, kteří se průběžně podrobují 
depistáži a ergonometrii za účelem stanovení přípustné fyzické zátěže pro jednotlivé 
sportovní aktivity. Zároveň jsou i některé sportovní aktivity přímo uzpůsobené této skupině 
sportovců, např. speciální kondiční cvičení s dohledem zdravotníků a další. Zdravotnický 
dozor, případně jen dohled, pak i přispívá k jistotě a bezpečnosti účastníků sportovních 
aktivit.  
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