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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Luže 24. 05. 2016 

  

Peškovi t ěsně uniklo zlato! 

Druhé místo a dvě bronzové medaile pro handicapované sportovce z TJ Léčebna Košumberk. 

 

Dvěma boccistům z TJ Léčebna Košumberk se v mezinárodní konkurenci podařilo vybojovat medaile 
v soutěži jednotlivců i družstev. Adam Peška a Marcela Čermáková v neděli 22. 5. 2016 v Praze 
vystoupali na stupně vítězů Mezinárodního turnaje v boccie. Vítězem soutěže jednotlivců kategorie 
BC3 se sice stal Kamil Vašíček z SK Kociánka Brno, ale o jeho výhře nad Adamem Peškou se 
rozhodovalo až v poslední směně. Marcela Čermáková ve stejné kategorii nedopustila, aby si bronz 
odvezl na Slovensko Boris Klohna ze ZOM Prešov. Jako pár si Peška a Čermáková spolu s hostující 
Lenkou Vlčkovou (SK Kociánka Brno) došli pro další bronz v týmové části turnaje. 

V Praze se na tradičně velmi dobře obsazené akci sešli reprezentanti z  Maďarska, Německa, Polska, 
Ruska, Slovenska, Slovinska, Velké Británie a dokonce Izraele. 

V kategorii BC3 startovalo celkem 16 hráčů v soutěži jednotlivců a v týmové části 6 párů. TJ Léčebna 
Košumberk měla zastoupení i v nejsilněji obsazené soutěži jednotlivců BC4 (19 hráčů), ale Leošovi 
Lacinovi se nepodařilo postoupit z velmi těžké základní skupiny. Umístil se těsně pod osmičkou 
postupujících čtvrtfinalistů na děleném 9. a 10. místě. V soutěži párů BC4 podlehl v zápasu o bronz 
spolu s Andrzejem Janowskim z Polska zástupcům Maďarska (Dezso Beres, Lazlo Hegedus). 

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 a 
Gipsmont spol. s r.o. Chrudim. 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) 

Shrnutí: 
Jednotlivci BC3: 
Adam Peška (18 let, Rohovládova Bělá)  
- 2. místo 
Marcela Čermáková (15 let, Pardubice)  
- 3. místo 
Jednotlivci BC4: 
Leoš Lacina 53 let, Kutná Hora)  
- 9. - 10. místo 

 
Páry BC3: 
Peška-Čermáková-Vlčková - 3. místo 
Páry BC4: 
Lacina-Janowski - 4. místo 
 

 

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. Medailisté z TJ Léčebna Košumberk - 

Marcela Čermáková (3. místo) a Adam 
Peška (2. místo). Úspěšní byli i v soutěži 
párů - 3. místo. 

Kompletní výprava TJ Léčebna Košumberk na Mezinárodním 
turnaji v boccie v Praze (20. - 22. 5. 2016) - zleva: Leoš Lacina, 
Marcela Čermáková, Adam Peška. 

Leoš Lacina (vpravo) - paralympionik a 
stříbrný medailista z Londýna 2012 
tentokrát nepostoupil ani ze skupiny. 
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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 
 
Sponzo ři TJ:  
Exekutorský úřad Šumperk, Iveco Czech Republic a.s., Brück AM spol. s r.o.,  
Gipsmont spol. s r.o. Chrudim 
. 

 
 

 
 

 
 
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 
 

 
 


