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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Luže 16. 05. 2017 

  

Peška znovu vicemistrem v boccie.  

Vozíčkář z TJ Léčebna Košumberk vítězem turnaje a celkově druhý v 1. národní lize. 

 

 

Luže / Brno - Ani výhra nad několikanásobným Mistrem ČR Kamilem Vašíčkem a celkové vítězství na 
závěrečném turnaji 1. národní ligy v boccie (13. - 14. 5. 2017, Brno) nestačilo, aby Adam Peška z  
TJ Léčebna Košumberk dohnal tříbodovou ztrátu a nahradil na boccistickém trůnu úřadujícího 
šampióna. Přestože poslední vzájemný zápas mezi aspiranty na titul dopadl lépe pro mladíka 
z Rohovládovy Bělé, paralympionik Vašíček už vícekrát nezaváhal a přidal již 6 celkové vítězství 
v nejvyšší české soutěži.  

Adam Peška se sice musel spokojit „jen“ s druhým místem, ale prokázal, že může porazit i daleko 
zkušenějšího soupeře. „Vážíme si každého bodu, který uhrajeme na Kamilovi - je to sportovec, který 
několik let posunuje celou naší národní soutěž a inspiruje svoji skromností a sportovním duchem 
všechny soupeře,“ sdělil Jaroslav Hantl, hlavní trenér TJ Léčebna Košumberk. „Adama Pešku čeká 
letos v červenci první reprezentační start na Evropském poháru v Poznani. Právě výhra nad českým 
nejlepším hráčem mu může poskytnout sebedůvěru pro první zápasy mezi evropskou špičkou,“ 
pokračoval Hantl. 

Adam Peška se připravuje v tréninkové skupině TJ Léčebna Košumberk v Pardubicích. V první lize 
mu sekunduje týmová a tréninková kolegyně Marcela Čermáková, ale ta nemohla do závěrečného 
turnaje nastoupit z důvodu rekonvalescence po korekční operaci. Přestože měla před posledním 
kolem 1. ligy drobný bodový náskok, nucená absence znamenala pád ze 4. místa na celkovou 
sedmou a první barážovou příčku. 

Boccisty z TJ Léčebna Košumberk podporuje prostřednictvím grantu Pardubický kraj a město Luže. 
Dále společnosti Iveco Czech Republic, a. s., Brück AM spol. s r.o., Exekutorský úřad Šumperk,  
Gipsmont spol. s r.o. Chrudim, Medesa s.r.o., KIEKERT-CZ, s.r.o. Poděkování patří též Základní škole 
a Praktické škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. a Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, které poskytují 
tréninkové zázemí pro přípravu sportovců s handicapem. 
 

(jh) 

 

 

 

Boccia má podobná pravidla jako francouzský pétanque. Hraje se v hale na rovném povrchu na 
vyznačeném kurtu (6 m na šířku a 10 m na délku), kde je cílem hry přiblížit se svými míčky co nejblíže 
k hlavnímu bílému míčku, který se vhazuje do pole jako první a říká se mu jack (u pétanque je 
označován jako prasátko nebo „košonek“).  

Každý hráč (v soutěži družstev pár či tým) má po šesti míčcích – jedna strana červené a protivník 
modré. Cílem je umístit co nejvíce svých míčů k jackovi. Může se využít i vyražení soupeřových míčů, 
či přisunutí jacka ke svým. Hraje se na 4 sety (v soutěži týmů na 6 setů) a body za umístěné míče se 
sčítají do koncového výsledku. Při nerozhodném stavu po poslední řádné směně se hraje doplňková 
směna (tiebreak). 

Boccia je speciálně vytvořený sport pro vozíčkáře s nejtěžším postižením. Soutěžící jsou rozdělení do 
čtyř kategorií podle závažnosti svého handicapu. Boccie se mohou věnovat dokonce i hráči, kteří 
nedokážou míček uchopit či odhodit. Ti mají k dispozici zdravého asistenta a pomůcku – rampičku, po 
které pouštějí míčky do hřiště. Asistentovi dávají pokyny, jak ji nastavit a namířit. 
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Zdravotní kategorie:  

BC1 – hráči, kteří jsou schopni aktivního odhodu. Mají k dispozici asistenta, který jim pomáhá při 
nastavení vozíku do požadovaného směru a podává míčky.  

BC2 – obdobně postižení hráči jako u kat. BC1 s lepší kontrolou trupu a svalovou hybností, dokážou 
se ohnout pro míček a sami zvládají ovládání vozíku. Hrají bez asistenta.  

BC3 – nejvíce postižení hráči. Nedokážou míček uchopit a odhodit. Užívají ke hře rouru, rampu nebo 
jinou pomůcku po které pouštějí míčky do hřiště.  Během hry mají k dispozici spoluhráče, který jim 
rampu nebo rouru nastaví do požadované polohy (směr, výška, natočení,…). Spoluhráč se během 
setu nesmí podívat do hřiště, je plně odkázán na pokyny hráče.  

BC4 – nespasticky postižení hráči. Převážně kvadruplegici (těžce tělesně postižení vozíčkáři, většinou 
po úraze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kategorii BC3 používají hráči, kteří nemohou kvůli svému 
handicapu míčky házet, speciální pomůcku nazývanou rampička. 
Tu asistent nastavuje do požadovaného směru pouze na základě 
pokynů od hráče. Následně po ní hráč vypustí míček do hřiště. 
Adam Peška (vpravo) před uvedením míče do hry. Cílem hry je umístit co nejvíce míčků své 

bravy k cílovému bílému míči, kterému se 
říká jack. 

Zleva: Adam Peška (TJ Léčebna Košumberk) - 2. místo, 
Kamil Vašíček (SK Kociánka Brno) - 1. místo,  
Jiří Svojanovský (HSC Havířov) - 3. místo. 
Peška se stal vicemistrem ČR v boccie již podruhé. 

Adam Peška (modrý dres) poprvé porazil paralympionika 
Kamila Vašíčka. 
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DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A SPONZORŮM! 

Partne ři TJ:  
Pardubický kraj, Město Luže, Město Kutná Hora, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, 
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Sportovní unie Chrudimska, FitKoloběh,  
KONEP - Koalice nevládek Pardubicka 
 
Sponzo ři TJ:  
Exekutorský úřad Šumperk, Iveco Czech Republic a.s., Brück AM spol. s r.o., Medesa s.r.o.,  
Gipsmont spol. s r.o. Chrudim, KIEKERT-CZ, s.r.o. 
. 

  

  
 

 
Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk je občanské sdružení, jehož členská základna má přes 

700 členů a je tvořena handicapovanými sportovci, trenéry, doprovody a příznivci TJ. Sídlí v Hamzově 

odborné léčebně v Luži a kromě pravidelných tréninků s pacienty léčebny se stará o talentované 

jedince, se kterými se účastní závodů a turnajů po celé republice i ve světě. Největší úspěchy mají její 

členové v atletice, cyklistice, boccie, lukostřelbě, šachu a závěsném kuželníku. 
 

 
Kontakt: Jaroslav Hantl, DiS. 

TJ Léčebna Košumberk 
538 54 Luže 
tel: 469 648 117 
e-mail: manazerTJLK@seznam.cz 
mobil: 724 084 140 

 
Foto: Jaroslav Hantl - archiv TJ Léčebna Košumberk 
 
 

 
 

 

 
 

MĚSTO LUŽE 
 

 

 


