
Vznik Paralympiád
• Paralympijské hry - historie

• V roce 1948 Sir Ludwig Guttmann v rehabilitačním zařízení 
anglického města Stoke Mandeville zorganizoval závody pro 
veterány 2.světové války se zraněním páteře. O čtyři roky 
později se těchto her zúčastnili sportovci z Holandska a 
podpořili tak vznik hnutí dnes označovaného jako 
paralympijské.

• Popularita her a účast mnoho zemí přiměla L.Guttmanna k 
založení mezinárodní sportovní organizace pro vozíčkáře / r. 
1957/. Chtěl dále vytvořit systém soutěží pro tělesně postižené, 
které by se podobaly olympijským hrám. Jeho myšlenka se 
poprvé uskutečnila v r. 1960, necelé dva měsíce po skončení 
OH v Římě. Historicky se tedy uskutečnily I. Paralympijské hry. 
Od té doby byl dr. Guttmann hlavním iniciátorem všech 
dalších paralympiád až do své smrti v r. 1980.

• První ročníky paralympiád byly určeny výhradně pro sportovce 
s těžkým postižením páteře - tedy paraplegiky . V průběhu let 
se připojovaly další skupiny tělesně postižených. Spastici -
postižení mozkovou obrnou, zrakově postižení, postižení 
svalovou dystrofií, manismus a řada dalších postižení. Účast 
různých skupin postižení sebou přinesla změny ve zdravotní 
klasifikaci, zvýšení počtu sportovních disciplin a počtu 
sportovců. 

Sir Ludwig Guttmann



Sporty na letní paralympiádě

Archery Lukostřelba 

Athletics – atletika

Boccia

Cycling - cyklistika

http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Archery/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Athletics/
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Boccia/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Cycling/index.html


Sporty na letní paralympiádě

Equestrian jízda na koni

Football 5-a-Side fotbal zrakově postižených

Football 7-a-Side fotbal spasticky postižených

Goalball

Judo

http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Equestrian/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Football_5_a_Side/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Football_7_a_Side/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Goalball/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Judo/index.html


Sporty na letní paralympiádě

Powerlifting - vzpírání 

Rowing – veslování 

Sailing - jachtařství

Shooting - střelba

Swimming - plavání

http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Powerlifting/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Rowing/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Sailing/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Shooting/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Swimming/index.html


Sporty na letní paralympiádě

Table Tennis stolní tenis

Volleyball volejbal 

Wheelchair Basketball basketbal 

na vozíku 

Wheelchair Dance Sport tanec 

na vozíku

http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Table_Tennis/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Volleyball/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Wheelchair_Basketball/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Wheelchair_Dance_Sport/index.html


Sporty na letní paralympiádě

Wheelchair Fencing

šerm na vozíku

Wheelchair Rugby

ragby na vozíku 

Wheelchair Tennis

tenis na vozíku  

http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Wheelchair_Fencing/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Wheelchair_Rugby/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Summer_Sports/Wheelchair_Tennis/index.html


Sporty na zimní paralympiádě
Alpine Skiing sjezdové lyžování 

Ice Sledge Hockey hokej 

Nordic Skiing klasické lyžování 

Wheelchair Curling curling vozíčkářů

http://www.paralympic.org/opencms/release/Winter_Sports/Alpine_Skiing/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Winter_Sports/Ice_Sledge_Hockey/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Winter_Sports/Nordic_Skiing/index.html
http://www.paralympic.org/opencms/release/Winter_Sports/Wheelchair_Curling/index.html


Paralympionici    SC JU Praha

• Markéta Macková (cyklistika)

• František Serbus  (atletika)

• Daniela Vrátilová  (atletika)

• Petr Vrátil (atletika)



Markéta Macková

Cyklistka 

Největší úspěchy:

3.místo letní paralympijské hry Peking 

2008

2. místo MS 2007

Markéta studuje oděvní školu 

Ráda by se stala návrhářkou 

Je první sportovkyní Jedličkova ústavu, 

která získala medaili na LPH 



František Serbus

Atlet 23 let

Svobodný 

Fanda pochází z 

Horní Cerekve 

v JÚ je od svých 

7let a do JU 

dojíždí denně na 

tréninky. 

Momentálně žije v 

Praze

Největší úspěchy 

6.a7.místo LPH 

Peking

Fanda se věnuje i 

Boccie kde skončil 

4. na MS v Brazílii 



Daniela Vrátilová
Daniela pracuje ve sportovním 

clubu JU

Atletka (dříve sprinterka nyní vrhačka)

Největší úspěchy:

4. místo v hodu diskem Peking 2008 

nynější držitelka paralympíjského rekordu 

kategorie F38. (jen jediný bod jí dělil od 

medaile)

3. místo 100m MS Lille 2002

2. místo na 100 i 200m MS 2005 New 

London (USA)



Petr Vrátil
Atlet - pracuje v bazénu JU 

Je nejzkušenější paralympionik JU

Největší úspěchy:

5. místo  disk Sydney 2000 LPH

4. místo  disk Atény 2004 LPH

5. místo oštěp Atény 2004 LPH

8. místo oštěp Peking 2008 LPH

2. místo oštěp Lille 2002 MS

3. místo disk Lille 2002 MS

Držitel světového rekordu a mistr světa v 

pětiboji z roku 2005 v New Londnu (USA) 


