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ÚVOD 

 Během navazujícího magisterského studia na Západočeské univerzitě v Plzni jsem 

absolvoval předmět Aplikovaná tělesná výchova. V rámci tohoto předmětu jsme měli 

mnoho konzultací s tělesně i mentálně postiženými jedinci. Jednou z akcí byla asistence 

postiženým sportovcům při Mezinárodním curlingovém turnaji vozíčkářů v Praze,  

kde mě tento sport velmi zaujal. Curling zdravých hráčů jsem viděl párkrát v televizi  

a na internetu, ale nikdy jsem se neúčastnil dění přímo na ledě. Byl jsem fascinován tímto 

sportem natolik, že jsem se rozhodl o něj zajímat více.  Jelikož je tento sport poměrně 

nový a na paralympijských hrách byl pouze třikrát, rozhodl jsem se udělat 

videodokument, který se pokusí popsat tento sport a přiblížit jej tak veřejnosti. 

 Wheelchair curling je sportovní hra, která se odehrává na speciálně upraveném 

ledě. Proti sobě hrají vždy dvě čtyřčlenná družstva smíšeného pohlaví. Cílem hráčů  

je se pomocí kamenů co nejvíce přiblížit do středu kruhů na vzdálenost více než čtyřicet 

metrů. Zároveň se snaží zabránit soupeři, aby umístil jeho kameny blíže středu než druhý 

tým. Hra je to velmi takticky náročná a podobně jako v šachách je potřeba myslet 

minimálně o dva odhody napřed. Curling zdravých hráčů je typický takzvaným metením 

dráhy kamene pomocí košťat, čímž se dá poměrně značně ovlivnit trajektorie dráhy 

kamene. To ale neplatí u curlingu vozíčkářů, neboť zde je metení zakázáno.  

O to je kladen větší důraz na přesnost směru a také i síly vynaložené během odhodu. 
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1 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

1.1 CÍLE PRÁCE 

 Cílem DP je vytvořit videomateriál prezentující wheelchair curling jako novou 

paralympijskou disciplínu.  

  

 

1.2 ÚKOLY PRÁCE 

 Sepsání průběhu zápasů wheelchair curlingu na paralympijských hrách 2014 v  Soči 

 Sestavení realizačního týmu, scénáře, struktury DVD programu 

 Vytvoření a sestříhání DVD materiálu 

 Na základě prezentace průběžného DVD materiálu a rozhovorů s odborníky 

korekce a finální verze DVD 
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2 WHEELCHAIR CURLING 

2.1 CHARAKTERISTIKA WHEELCHAIR CURLINGU 

 Wheelchair curling, neboli curling vozíčkářů, je upravená sportovní hra pro tělesně 

hendikepované sportovce, která je vedena pod záštitou světové curlingové federace 

(WCF) a je od roku 2006 jedním ze sportů na zimních paralympijských hrách.  

 Curling vozíčkářů se hraje na stejném hřišti jako curling sportovců bez tělesného 

omezení, dokonce se používají stejné kameny. Hlavním rozdílem je to, že v curlingu 

vozíčkářů se nesmí používat košťata pro metení, o to je potřeba větší přesnosti  

a soustředěnosti u hráčů s tělesným postižením. Jediný případ, kdy mohou tělesně 

postižení hráči použít koště, je pro ukázání potřebného směru hráči, jenž se chystá poslat 

kámen do hry. Musílek (2015) 

 Hráči upoutaní na vozík mají dvě možnosti, jak poslat kámen do hry a to buď 

nakloněním z vozíku nad led a vypuštění kamene rukou, nebo v dnešní době všemi hráči 

používanou technikou pomocí „extenderu.“ Extender se nasadí na madlo hracího kamene  

a udává se jím požadovaný směr i rotace kamene. (Musílek, 2015) 

 V jednom týmu může být maximálně 5 hráčů. Hrají vždy jen 4 a jeden  

je jako náhradník. Dále se v týmu na hřišti musí nacházet alespoň jedna osoba opačného 

pohlaví, než je zbytek týmu, tudíž není možné, aby hrál pouze mužský nebo ženský tým. 

V jednom zápase hrají proti sobě dvě družstva, která se pravidelně střídají ve vypouštění 

kamenů, vždy v předem určeném pořadí. (http://www.worldcurling.org, 2014) 

 Názvy pozic hráčů v týmu se odvozují od toho, v jakém pořadí hráči odehrávají své 

kameny. Prvnímu se říká Lead, druhý je Second, třetí je buďto Third nebo Vice-Skip  

a poslední nese název Skip. Dále pro lepší orientaci jsou kameny očíslovány od 1 do 8  

a každý tým má svoji barvu kamene, se kterou hraje po celý zápas. (Musílek, 2015) 

 Cílem hráčů je soustředit své kameny co nejblíže středu kruhů na protilehlé straně 

dráhy a pokud možno vyrážet soupeřovy kameny pryč z hrací plochy. Po odehrání všech  

šestnácti kamenů v jednom endu se určuje, který tým získá body z příslušného endu. 

V jednom kole může bodovat vždy jen jeden tým, druhý odchází s nulou, nebo může být 

skóre 0:0, a to pokud nejsou kameny obou družstev uvnitř, nebo se nedotýkají vnější 

http://www.worldcurling.org/
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hrany kruhů. Celá hra se skládá celkem z 8mi endů a časového limitu 68 minut na jeden 

tým. Jsou tři možnosti, jak je zápas ukončen. Jedním možným způsobem je po vypršení 

hrací doby, kdy se dohrává end (i když není poslední). Dále je možné skončit před 

časovým limitem po odehrání všech 8mi endů a posledním způsobem, jak ukončit zápas  

je při situaci, kdy jeden z týmů vede s velkým bodovým rozdílem a po vzájemné domluvě 

obou týmů se zápas ukončí předčasně. (Tluk, Břinčilová 2015) 

 Bodování se na první pohled zdá poměrně složité, ale žádný háček v tom 

nehledejte. Vítězné družstvo získává na konci jednoho endu tolik bodů, kolik má blíže 

svých kamenů středu v kruzích, než je první nejbližší kámen soupeře. Podmínkou je,  

aby se kameny nacházely uvnitř kruhů, nebo se jej alespoň dotýkaly.  

Ukažme si to názorně na přiloženém obrázku. Na prvním obrázku z levé strany získává 

červené družstvo jeden bod. Druhý příklad z leva, zde získává tři body žlutý tým. Na třetím 

obrázku připisují opět červení jeden bod a v poslední situaci žádný z družstev nepřipisuje 

bod, jelikož se ani jeden kámen nenachází v kruzích, nebo alespoň neprotíná vnější hranu 

červeného kruhu. 

 

Obrázek 1 – Bodování (převzato z: http://thesportsgeeks.com/wp-
content/uploads/2014/02/curling_scoring_examples.png; dne 20. 3. 2015) 

  

 I když je curling hra gentlemanů, tak je během hry přítomen rozhodčí.  

Avšak ve většině případů se hráči domluví přímo na ledě bez nutnosti přivolání 

rozhodčího. Jeho práce nastává například, když jsou kameny na stejné úrovni a je potřeba 

speciálního měřidla na měření vzdálenosti kamenů od středu. Někdy i milimetrové rozdíly 

hrají velkou roli v získání důležitého bodu. (Tluk, Břinčilová 2015) 

 Tak jako většina paralympijských sportů, tak i curling vozíčkářů má svoji klasifikaci 

postižení. V curlingu není striktní rozdělení do skupin dle druhu postižení, jako například 

u lyžování. Curling buď můžete hrát, nebo nemůžete.  Dokonce i člověk, který potřebuje 

http://thesportsgeeks.com/wp-content/uploads/2014/02/curling_scoring_examples.png
http://thesportsgeeks.com/wp-content/uploads/2014/02/curling_scoring_examples.png
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ke každodenní činnosti invalidní vozík, ale je schopen ujít krátkou vzdálenost bez něj, 

může hrát curling. Nejčastěji se potkáte s hráči, kteří mají poranění míchy, amputaci jedné 

nebo obou nohou. Dokonce i člověk, který má roztroušenou sklerózu je schopen hrát. 

 A jedna zajímavost na konec. Dle platných curlingových pravidel není brán alkohol jako 

doping, tudíž je možné se posilnit na kuráž, nebo zahřát něčím teplým během zápasu.  

Ale pozor, alkohol snižuje soustředění a orientaci. (Suda, 2013) 
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2.2 WHEELCHAIR CURLING NA PARALYMPIJSKÝCH HRÁCH 2014 V SOČI 

 Zimní paralympijské hry se konají již od roku 1976, konkrétně poprvé se konaly   

ve Švédském městě Örnsköldsvik, avšak wheelchair curling je poměrně nový sport, 

 a z toho důvodu se objevil zatím pouze na třech zimních paralympijských hrách.  

 V roce 2006 poprvé v italském Turíně, kde vyhráli Kanaďané (skip Chris Daw), druzí 

byli Britové (skip Frank Duffy) a na třetím místě se umístili Švédové (skip Jalle Jungnell).  

 Další paralympijské hry se odehrály ve městě Vancouver na území Kanady,  

a to v roce 2010. Vítězi se, před domácím publikem, stali opět Kanaďané. Tentokrát byl 

skipem Jim Armstrong. Druhé místo patřilo Jižní Koreji (skip Haksung Kim) a nejnižší místo 

na stupních vítězů obsadil opět Švédský tým, zde skip zůstal stejný a to Jalle Jungnell.  

 Rok 2014 a celý svět se soustředil na zprávy z Ruské Soči. Podle kvalifikací, které  

se konaly v letech 2011, 2012 a 2013, se na paralympijské hry dostaly tyto týmy.  

Kanada, Rusko, Čína, Švédsko, Velká Británie, Spojené Státy Americké, Jižní Korea, 

Slovensko, Norsko a Finsko. Bohužel za branou k postupu zůstaly týmy Německa, Itálie  

a tým České Republiky. Celý turnaj byl situován v dolním areálu na pobřeží Černého moře 

konkrétně v hale s názvem Ice Cube Curling Centre.  

 

Obrázek 2 – Ice Cube Curling Center (převzato z: 
http://www.paralympic.org/sites/default/files/images/20130227/130227102959423_richardgray_1

5499939255.mainpicture_612.jpg; dne 20. 3. 2015) 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/images/20130227/130227102959423_richardgray_15499939255.mainpicture_612.jpg
http://www.paralympic.org/sites/default/files/images/20130227/130227102959423_richardgray_15499939255.mainpicture_612.jpg
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Základní kola trvala 6 dní s tím, že se vždy jedny zápasy hrály dopoledne v 9:30 a druhé 

kolo odpoledne v 15:30 hodin. Pak následoval jeden den jako rezerva, kdyby náhodou 

nastala shoda ve výsledcích, a na poslední den bylo plánováno semifinále v dopoledních  

a finále v odpoledních hodinách. Základní kolo se hrálo systémem každý s každým  

a následné výsledky ukázaly postupující do semifinále. V semifinále na sebe narazil první 

tým se čtvrtým a druhý tým se třetím týmem podle výsledků ze základního kola.  

Vítězové pak postoupili do finále a poražení svedli boj o třetí a čtvrté místo. Celkem tedy 

turnaj trval od 7. března do 15. března 2014. Nyní se podíváme na jednotlivé dny  

a zápasy. 
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2.2.1 HERNÍ DEN 1 – 7. BŘEZEN 

 Dopolední zápasy  

 Prvním ze čtyř zápasů bylo Rusko proti Číně. Ruský tým za veliké podpory 

domácích fanoušků musel najít recept na velmi dobře připravené Číňany. Celý zápas byl  

o jednobodových ziscích a zlomovým se stal až šestý end, kdy ruský skip Andrey Smirnov 

zajel svým kamenem za bránící kámen Číny a Čína musela udělat to samé, aby vyrazila 

Rusům jejich kámen. To se bohužel nestalo a díky této chybě, kdy Rusové vzali výhodu 

soupeři, bylo výsledné skóre v osmém endu o pouhý jeden bod ve prospěch Ruska 5:4. 

 

Tabulka 1 - Rusko vs. Čína 

 Druhým zápasem tohoto rána byl jednoznačný zápas Norska proti Jižní Koreji. 

Zápas byl rozhodnut již během šesti endů. Po čisté hře 0:0 během prvních dvou endů  

se Norsku začalo dařit. V třetím endu díky dvěma bodům šli do vedení, o které již  

po celý zápas nepřišli. Bohužel Korejci asi nepřišli na rychlost ledu a již na konci šestého 

endu, kdy Norové získali další 4 body a dostali se tak na celkové skóre 10:0, přijali prohru 

a zápas vzdali ve prospěch Norů. Norové začali opravdu silně. 

 

Tabulka 2 - Norsko vs. Jižní Korea 
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 Během třetího ranního utkání Kanady s Velkou Británií se prvního vítězství v turnaji 

dočkala Kanada. Britský skip, pro zajímavost jediná žena v turnaji na této pozici, Aileen 

Neilsonová, vzala Kanaďanům po jednom bodu z prvních dvou endů. Ve třetím endu 

Kanada srovnala na 2:2, ale jen na chvilku, protože hned v následujícím endu opět Britové 

dokázali uhrát jeden bod a opět šli do vedení. To od Britů bylo bohužel vše. V pátém endu 

Kanada získala jeden bod. Další end Kanada opět po jednom bodu a to bylo poprvé,  

co šla Kanada do vedení v tomto zápase. V sedmém endu kanadský skip Armstrong čelil 

dvou kamenům z britské strany, ale dokázal šikovně zajet za tyto kameny a skip Britů 

Neilsonová bohužel nedokázala odhadnout rychlost a přišla o možnost připsání bodů. 

Další jeden bod pro Kanadu způsobil dvou bodové vedení Kanady do posledního endu. 

Bohužel pro Brity, Kanaďané dokázali sebrat soupeři výhodu posledního kamene i v tomto 

posledním endu a ukončili tak tento zápas s výsledkem 6:3 v jejich prospěch. 

 

Tabulka 3 - Kanada vs. Velká Británie 

 V posledním ranním utkání prvního dne se potkali Slováci a Američané. Slováci, 

kteří byli na paralympijských hrách poprvé, se prvního zápasu zhostili na výbornou  

a připsali si vítězství. Již během prvních dvou endů si vybudovali vedení 3:0 nad týmem  

ze Spojených Států. USA se snažila o zvrácení zápasu a připsáním bodů ve třetím a čtvrtém 

endu jen snížili vedení Slováků, ti si však hned v pátém a šestém endu vzali ztracené body 

nazpět. V sedmém endu Američané zdramatizovali závěr na rozdíl jednoho bodu,  

ale Slováci měli výhodu posledního kamene v osmém endu a dokázali toho využít. Skip 

Ďuriš tak zarovnal skóre na 6:4 pro Slovensko. 

 

Tabulka 4 - Slovensko vs. USA 

  



 WHEELCHAIR CURLING 

 11 

 Odpolední zápasy 

 Švédsko výborně odstartovalo svoji paralympijskou kampaň vítězstvím proti další 

severské zemi Finsku. Oba týmy si nadělili tří bodové navýšení skóre během prvních dvou 

endů, takže ve třetím endu se začínalo nanovo. Ve třetím endu švédové zahráli jeden bod 

a toho ve čtvrtém endu využili Finové, kdy zapsali dva body na průběžné skóre 5:4  

pro Finy. Naneštěstí v dalších endech Finové nezahráli ani bod, až v posledním osmém 

endu již pouze korigovali výsledek 7:6 pro Švédy. 

 

Tabulka 5 - Švédsko vs. Finsko 

 Na dráze B současně probíhal zápas Kanady a Ruska a i tento zápas dotáhl celek 

javorového listu i přesto, že to nebyl jednoduchý zápas, k vítěznému konci. To dokazuje  

i fakt, že na konci pátého endu byl stav zápasu stále vyrovnaný 3:3. Až osmý end rozhodl  

o vítězství pro Kanadu a to hlavně díky výborně zahranému kameni od Vice-Skipa 

Kanadského týmu Inny Forrestové, která dokázala zahrát za dva přední bránící kameny.  

Na to rusové už nedokázali najít odpověď. Finální stav zápasu byl tedy pro Kanadu 5:4. 

 

Tabulka 6 - Kanada vs. Rusko 
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 Třetí dráhu obsadily týmy USA a Jižní Koreji. Korejci si potřebovali zlepšit náladu  

po prvním nedobře odehraném zápase s Norskem a začátek proti Američanům se jim 

vydařil. Hned v prvním endu odskočili na rozdíl tří bodů. V druhém endu se tým 

Američanů vzchopil na jeden bod, ale hned ve třetím endu se skip Korejců Myung-Jin Kim 

předvedl posledním pokusem parádní vyražení soupeřova kamene a Korea vybojovala 

další tři body. 6:1 po třetím endu a Američané museli začít hrát. Hned v následujícím endu 

se podařilo zahrát tři body pro tým Ameriky, ale to bylo bohužel málo a díky dalšímu 

neúspěšnému pokračování průběhu zápasu Američané uznali lepší skóre pro Jižní Koreu  

a po dohrání sedmého endu za stavu na počítadle 9:5 v jejich neprospěch zápas ukončili 

předčasně. 

 

Tabulka 7 - Korea vs. USA 

 Čtvrtým zápasem na dráze D byl souboj mezi Norskem a Čínou. Norsko mohlo mít 

po prvním zápase skóre 2:0 na zápasy, ale to se neodehrálo, jelikož Čína byla v tomto 

zápase lepší. Hned v prvním endu Čína získala dva body. Ve třetím endu získali Číňané 

rozhodující náskok, kdy skip Haito Wang vyrazil kámen Norů, norský skip Rune Lorentsen 

chtěl odpovědět stejným způsobem, ale vyrazil si vlastní kámen. Další ránou korejský skip 

vyrazil z kruhů další norský kámen a Čína mohla připsat další tři body. Na konci čtvrtého 

endu byla hra výrazně nakloněná pro zemi vycházejícího slunce a v sedmém endu  

to i Norové uznali a zápas ukončili předčasně s výsledkem 7:3 pro Čínu. 

 

Tabulka 8 - Čína vs. Norsko 
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2.2.2 HERNÍ DEN 2 – 8. BŘEZEN 

 Dopolední zápasy 

Na dráze A se do zápasu pustilo Norsko proti Spojeným Státům. Norsko se snažilo  

o zlepšení nálady ze včerejšího dne, ale bohužel již od prvního endu bylo jasné, který tým 

bude tento zápas mít pod kontrolou. Již po třech endech vedli Američané 4:1 a v pátém 

endu přišel největší trhák amerického týmu. Skip Patrick McDonald se dokázal trefit  

do velmi úzké mezery a vyrazil tak kámen Norů. Tímto výborně zahraným kamenem získal 

pro svůj tým další tři body a Norové museli zabrat. V šestém a sedmém endu sice Norové 

získali body na svoji stranu, ale pokaždé jen po jednom kameni a v závěrečném osmém 

endu Američané pojistili vítězství na svoji stranu taktéž jedním vyhraným kamenem  

ke konečnému výsledku 8:5. 

 

Tabulka 9 - USA vs. Norsko 

 Velká Británie se do dnešních zápasů pustila s velkou chutí a také to bylo vidět  

na jejich zápasech po celý den. V prvním jejich zápase proti Švédům ukázali bojovnost, 

která se jim vyplatila. I přestože po prvních pěti endech, kdy Švédové byli ve vedení 4:2 

Brity neopustila naděje a postupně se dotahovali na tým Velké Británie. Hned v šestém 

endu po získání dvou bodů Britové srovnali na 4:4. Sedmý a osmý end byl ve znamení 

jednoho bodu v každém z endů, i když v osmém endu měli Britové to pověstné sportovní 

štěstí. Skip Aileen Neilsonová zahrála svým kamenem za dva Švédské kameny, které byly 

v tuto chvíli dále od středu. Skip Švédů Jalle Jungell však zmeškal příležitost vyrazit tento 

kámen a získat tak dva, případně tři body, když se netrefil do britského kamene  

a to znamenalo jeden bod pro Velkou Británii a konečný výsledek 6:4. 

 

Tabulka 10 - Velká Británie vs. Švédsko 
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 Slováci byli nadšení dosavadním průběhem turnaje a s čistou hlavou vstupovali  

do jejich dalšího zápasu, tentokráte proti Číně. I na ledě byla vidět jejich uvolněnost  

a po třech endech vedli 4:1. Čína se během následujících dvou endů snažila dohnat tento 

náskok a dotáhla se na 4:3. To ale bylo vše. Hlavně, když se v šestém endu díky třetímu 

hrajícímu hráči Branislavovi Jakubcovi povedlo vyrazit Čínský kámen uvnitř kruhů, který 

byl schován za obránci, a Slováci následně získali dva důležité body. Po sedmém endu, 

který vyhráli opět Slováci ziskem dvou bodů, se Čínský tým rozhodl nepokračovat dále  

a přiznal vítězství Slovákům 8:3. 

 

Tabulka 11 - Slovensko vs. Čína 

 V posledním dopoledním zápase tohoto dne se potkaly domácí tým Ruska a 

Finska. V poměrně vyrovnaném zápase, který potvrzuje fakt, že na konci čtvrtého endu 

bylo skóre 2:2. K rozhodnutí zápasu pro Rusy došlo až v sedmém endu, kdy Finský skip 

Markku Karjalainen neposlal oba kameny s dostatečnou silou a nedostal se do kruhů a 

Ruský skip Andrey Smirnov toho dokázal využít a získal tak 3 body, což bylo dost pro 

Finský tým, který se rozhodl ukončit tento zápas již v sedmém endu s výsledkem 7:4 pro 

domácí. 

 

Tabulka 12 - Rusko vs. Finsko 
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 Odpolední zápasy 

 K odpoledním zápasům se na dráhu A připravil tým Kanady proti Švédsku. Kanada 

měla velkou motivaci a to Slovenský tým, zatím ani jeden z nich neprohrál. A tak začali 

poměrně vyrovnaným zápasem až do pátého endu, kdy kanada navýšila na 5:2.  

Bylo to díky výborné hře kanadského skipa Jima Armstronga, který dokázal zahrát 

neuvěřitelné kameny z vlastní nevýhody. Po dotažení Švédského týmu v šestém endu na 

5:4 se Kanaďané do konce utkání dokázali udržet a v každém z endů připsali po jednom 

bodu na konečný stav 7:4. Tato výhra učinila Kanadský tým jako zatím jediný, který měl 

100% úspěšnost.  

 

Tabulka 13 - Kanada vs. Švédsko 

 Na dráze B byl boj o taktéž 100% úspěšnost a to u Slovenského týmu, který hrál 

proti Finsku. Již po ranním úspěchu Slováků bylo znát, že soupeři je přestali brát jako 

nováčky a Slováci to jen potvrzovali. Nebyla na nich vidět nervozita a zápasy si užívali. 

Avšak začátek zápasu tomu moc nenasvědčoval. Po šesti endech Slováci prohrávali 6:3. 

Slováci se ale dokázali vzchopit, na ledu nastala revoluce, a díky výborné hře změnili 

konec zápasu v one team show. Konkrétně skip Radoslav Ďuriš dokázal využít chyb Finů  

a jeho posledním kamenem na něj zbyl poměrně jednoduchý úkol, a to zahrát vlastní 

kámen kamkoliv do kruhů, čímž se tak postaral o připsání 4 bodů pro svůj tým. 

V posledním endu Slováci navíc sebrali Finům další dva body. Finální skóre zápasu bylo 

9:6. Později se Ďurišovo zakončení vyhlásilo jako hra dne. Po druhém dni byli navíc Slováci 

a Kanaďané jediným týmem, který měl 100% bilanci. 

 

Tabulka 14 - Slovensko vs. Finsko 
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 Toho odpoledne byly na programu pouze tři zápasy, a tím posledním bylo klání 

mezi Velkou Británií a Jižní Koreou. Británie chtěla navázat na úspěšné dopolední utkání  

a první endy tomu tak i nasvědčovaly. Hned během prvních tří endů se Britům podařilo 

získat po jednom bodu i bez posledního kamene, který měla Korea jako výhodu. Následně 

Korejci zdramatizovali a do 6 endu zápas otočili na svoji stranu, konkrétně 4:3. Sedmý end 

byl ale rozhodující. Skip Aileen Neilson dokázala trefit malou mezeru mezi bránícími 

kameny a vyrazit tak korejský kámen z kruhů. Pak následoval pěti bodový zisk pro Velkou 

Británii a to bohužel tým Jižní Koreje nerozdýchal a zápas tak předčasně ukončil za stavu 

8:4 pro Velkou Británii. 

 

Tabulka 15 - Velká Británie vs. Jižní Korea 

 

 

 

Obrázek 3 – Ice Cube Curling Center zevnitř (Vlastní zdroj) 
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2.2.3 HERNÍ DEN 3 – 9. BŘEZEN 

 Dopolední zápasy 

 První dráhu obsadili domácí Rusové proti Jižní Koreji. Rusko chtělo držet krok 

s Kanadou a tak museli vyhrát. Vše ale nasvědčovalo na opačný výsledek po celý zápas. 

Průběh zápasu byl jako přetahování o lano. V sedmém endu Korejci dokázali získat dva 

body a být tak ve vedení před posledním rozhodujícím endem základní hrací doby. Korejci 

bohužel neměli výhodu posledního kamene a výbornou hrou skipa Ruského týmu 

Andreye Smirnova se podařilo vyrazit jediný korejský kámen z kruhů a získat tak tři body, 

čímž rozhodli zápas na konečných 7:5 pro Rusko. 

 

Tabulka 16 - Rusko vs. Jižní Korea 

 Na druhé dráze se utkali dva rivalové ze Severní Ameriky, konkrétně obhájce 

paralympijského zlata Kanada, proti Spojeným Státům Americkým. Rozhodující moment 

nastal již ve třetím endu, a to za situace, když skip Kanady Jim Armstrong svým prvním 

kamenem dokázal zajet za obránce a skipu Ameriky Patricku McDonaldovi se tento 

manévr nepovedlo zneškodnit svým druhým kamenem. Jim Armstrong tak měl možnost 

získat dva body, což se také stalo a od té doby byla Kanada jasně na vrcholu tohoto 

zápasu. Kanadskému týmu se dařilo vyhrávat endy, i když byl v nevýhodě posledního 

kamene a po sedmém endu se Američané rozhodli ukončit zápas a za stavu 7:2 se vydali 

na cestu do šaten. 

 

Tabulka 17 - Kanada vs. USA 
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 V dalším zápase na dráze C se Finsko vydalo bojovat o své první vítězství na tomto 

turnaji proti Norsku. Vyrovnanost zápasu potvrzoval fakt, že po čtvrtém endu bylo skóre 

3:3 a po osmém endu se zarovnalo na 6:6. Následoval extra end. V něm Norský skip Rune 

Lorentsen napravil svoji chybu z osmého endu a výborným dvojitým vyražením finských 

kamenů získal dva rozhodující body pro Nory. Celkové skóre zápasu bylo tedy 8:6  

po prodloužení. 

 

Tabulka 18 - Norsko vs. Finsko 

 Krajní dráha D toho rána byla svědkem zápasu mezi týmem Číny a Švédska. Hned 

na začátku se Čína ujala vedení 4:0 během dvou endů. Švédové si poprvé zapsali změnu 

ve skóre hned v následujícím třetím endu, bohužel jen o jeden bod. V zápětí ale Čínští 

hráči dokázali udělat další odstup od Švédska. Konkrétně skip  Haitao Wang poslal 

výborný kámen za obránce, kterým vyrazil soupeřův kámen z kruhů a skóroval tak tři 

body. Průběžné skóre 7:1. Od té doby dokázali Číňané kontrolovat hru, i když Švédský tým 

připsal ještě 3 body, tak to na výhru nestačilo a po sedmém endu zápas ukončili 

s konečným výsledkem 8:4. 

 

Tabulka 19 - Čína vs. Švédsko 
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 Odpolední zápasy 

 Toto odpoledne bylo špatné pro zatím vedoucí týmy bez porážky, konkrétně  

pro Kanadu a Slovensko, které hrálo s Velkou Británií. Po dopoledni, které měly oba týmy 

volný, začali Slováci tak, jak se od nich již očekávalo a to výhrou v prvním endu a ziskem 

dvou bodů. To bylo ale vše, co Britové dovolili. Od té doby byli v zápase jednoznačně 

dominantnější. Po pátém endu vedli 6:2 a skip Slovenska Radoslav Ďuriš svojí chybou,  

kdy jeho kámen nedorazil do kruhů, daroval Británii další čtyři body v šestém endu. 

Sedmý end pouze potvrdil nadvládu Velké Británie a po připsání dalších dvou bodů  

se Slováci rozhodli ukončit zápas předčasně za stavu 12:2. 

 

Tabulka 20 - Velká Británie vs. Slovensko 

 Na druhé dráze se Čína utkala s Jižní Koreou a zápas to byl taktéž jednoznačný. 

V tomto případě pro Čínský tým. Už v první polovině zápasu se vedení 4:2 ujali Číňané  

a v pátém endu to potvrdili taktéž. Čínský skip Haitao Wang se trefil úzkou mezerou přímo 

na střed kruhů a Korejský Jong-Pan Kim, dnes hrající jako skip, nedokázal odpovědět  

a umožnil tak zisku dalších tří bodů pro Čínu. Po další ztrátě jednoho bodu v šestém  

a tří bodů v sedmém endu se Korejci rozhodli ukončit zápas. Výsledek zápasu se zastavil 

na 11 bodech pro Čínu a 2 bodech pro Jižní Koreu. 

 

Tabulka 21 - Čína vs. Jižní Korea 

  



 WHEELCHAIR CURLING 

 20 

 Třetí dráhu obsadil tým domácích Rusů proti týmu ze Spojených Států Amerických. 

Domácí měli opět velikou podporu fanoušků. Rusové sebrali tři body během prvních dvou 

endů a tým hvězd a pruhů se zmohl pouze na jeden bod v endu třetím. Čtvrtý end byl 

opět ve znamení přesné hry skipa Andreye Smirnova, když dokázal objet dva bránící 

kameny a vyrazit kámen Američanům. Zároveň tím zapsal další dva body pro Rusko.  

I přestože se Američané snažili ze sebe dostat to nejlepší a vrátit se do hry, tak ani po 

získání tří bodů v posledních dvou endech to nebylo dostatečně a byl zde konec zápasu  

se stavem 6:5 pro domácí. 

 

Tabulka 22 - Rusko vs. USA 

 Na poslední dráze tohoto odpoledne proti sobě nastoupil tým Kanady a Norska. 

Norové po dopoledním vyhraném zápase chtěli získat další body, ale v cestě jim stál 

náročný soupeř. Kanada se po třech endech ujala vedení 4:1 a do šestého endu  

to vypadalo s Nory špatně. Ale sedmý a osmý end byl ve znamení zisku tří bodů  

pro norský tým a srovnání skóre na 6:6. Tudíž následovalo, stejně jako v dopoledním 

zápase Norů, prodloužení. I přestože měla Kanada výhodu posledního kamene, Norsko 

začalo dobře již od svého prvního hráče Terje Rafdala, který výborně zahrál dva kameny  

a zbytek norského týmu se snažil tyto kameny chránit obránci až do konce. Kanadský skip 

Jim Armstrong neuspěl při riskantním pokusu o vyražení Norského kamene a tak umožnil 

Norům další, tento den již druhou výhru 8:6. Zajímavostí je, že obě dnešní Norské výhry 

byly v prodloužení.  

 

Tabulka 23 - Norsko vs. Kanada 
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2.2.4 HERNÍ DEN 4 – 10. BŘEZEN 

 Dopolední zápasy 

 Dopoledne se opět hrály pouze tři zápasy a dráha A byla prázdná. Na dráze B proti 

sobě nastoupil tým Ruska proti týmu Švédska. I přes první ztrátu výhody a prohry 

v prvním endu se Rusko hned ve druhém a třetím endu dostalo do vedení 3:1. Na konci 

pátého endu však Švédi dokázali tento dvoubodový náskok Rusů zredukovat a srovnali  

tak díky výhře po jednom bodu v obou endech na 3:3. V šestém endu však dokázal Ruský 

skip Andrey Smirnov vyrazit jediný kámen švédů ven z kruhů a získal tak pro svůj tým čtyři 

body. V dalším sedmém endu Švédi akorát snížili o jeden bod a uznali prohru již  

po sedmém endu proti Rusku. Konec zápasu tedy slavili Rusové 7:4. Rusko touto výhrou 

zvýšilo tlak na Kanadu, která měla svůj dnešní zápas až odpoledne. 

 

Tabulka 24 - Rusko vs. Švédsko 

 Na dráze C byl souboj Finska a Velké Británie. Finsko, stále bez výhry na tomto 

turnaji, začalo první end pěkně pomalu po jednom bodu za své výhody. Druhý end byl  

už bodově přínosnější pro Finy a rovnou o další čtyři body na jejich stranu. Poté Británie 

získala jeden bod, ale hned v zápětí Finský skip Markku Karjalainen připsal vyražením 

soupeřova kamene další tři body. V druhé polovině zápasu byl průběh pro Británii také 

nepřívětivý. Hned pátý end Britové přišli za vlastní výhody o bodování a umožnili  

tak Finům získání dalších pěti bodů. V šestém endu byla ještě malá naděje na záchranu, 

ale tento end skončil 0:0 a tím pádem bylo jasné, že Britové takto veliký náskok Finů 

nedoženou. Zápas ukončili dřív a Finové získali své první vítězství. 

 

Tabulka 25 - Finsko vs. Velká Británie 
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 Na krajní dráze D se utkali Slováci proti Jižní Koreji. Obě poloviny tohoto zápasu 

měli naprosto diametrálně rozdílné. Slováci získali po jednom bodu z prvních čtyřech endů 

a tak vedli v půli 4:0. Následně začala hra vycházet lépe Korejcům a hned v pátém endu 

připsali dva body. Hra se definitivně obrátila v šestém endu, kdy Korejci měli čtyři kameny 

na okraji kruhů a slovenskému skipovi stačilo umístit svůj poslední kámen blíže středu, 

než jsou kameny soupeře. To se mu bohužel nepovedlo a jeho kámen byl krátký. Korea 

tak získala další čtyři body a v dalším sedmém endu tým Jižní Koreje získal jeden,  

což stačilo na to, aby Slováci uznali porážku a již dál nepokračovali. Korejci tedy opouštěli 

dopolední utkání s výhrou 7:4. 

 

Tabulka 26 - Jižní Korea vs. Slovensko 

 

Obrázek 4 – Hrací kameny (vlastní zdroj) 
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 Odpolední zápasy 

 Na dráze A se soupeřilo mezi Kanadou, která chtěla držet krok s Rusy, a Čínou.  

Tým Číny měl však lepší začátek a stejně jako Slovensko v dopoledním zápase získali čtyři 

body v prvních čtyřech endech. Kanada začala hrát od pátého endu, kdy získali 3 body  

a dotáhli se na rozdíl jednoho bodu. Čína následně získala díky výhodě jeden bod,  

ale rozhodující okamžik nastal v sedmém endu. Kanadský skip Jim Armstrong svým prvním 

kamenem zajel do kruhů a korejský skip nedokázal nasměrovat svůj kámen správným 

směrem, aby jej vyrazil. Následně Armstrong dokončil čtyřbodový zisk Kanady  

a v posledním osmém endu kanada sebrala výhodu a navršila finální skóre ještě o jeden 

bod na konečných 8:5. 

 

Tabulka 27 - Kanada vs. Čína 

 Vedle současně probíhal zápas Velké Británie a Norska. Během prvních dvou endů 

si týmy připsaly po bodu. Ve třetím endu začali Britové odstupovat soupeři a ukázalo se,  

že od té doby byl zápas v jejich vedení. I když hra byla dost vyrovnaná 4:3 pro Brity před 

sedmým endem. Skip Aileen Neilson zahrála posledním kamenem výborně a vyrazila 

norský kámen, tím tak zařídila 3 body a změnu skóre na 7:3 pro její tým. V posledním 

endu Britové již kontrolovali a vyráželi kameny tak, aby Norský tým neměl v kruhu žádné 

kameny. Když měli Norové poslední tři kameny, tak už bylo jasné, že to nevyhrají  

a ukončili tento zápas v průběhu endu. Takže výsledek zůstal stejný jako na konci 

sedmého endu 7:3 pro Velkou Británii. 

 

Tabulka 28 - Velká Británie vs. Norsko 
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 Dráha C byla zajímavá pro fanoušky Slovenska a Švédska. A hned od začátku  

to neměli Slováci jednoduché. Po ztrátě čtyř bodů během prvních dvou endu se jen horko 

těžko vraceli do hry. Definitivní konec pro Slováky přišel na konci sedmého endu,  

a to za situace, kdy Švédský skip Jalle Jungnell vyrazil Slovenský kámen a díky čtyřem 

kamenům uvnitř kruhů rozhodl utkání. Hned v zápětí totiž Slováci ukončili tento zápas 

s prohrou 3:9. 

 

Tabulka 29 - Švédsko vs Slovensko 

 Na dráze D se toho odpoledne utkaly dva týmy, které doposud měly pouze jedno 

vítězství, a proto oba chtěly moc vyhrát a získat tak další body do tabulky. Jmenovitě tým 

USA a Finska. Hned v první půli se Američanům dařilo podstatně lépe. Když do pátého 

vstupovali za stavu 5:1. Ovšem Finové se jen tak nevzdávali a díky několika chybám 

amerických hráčů se jim povedlo dostat do kruhů hned čtyři kameny, které jim přinesly 

stejný počet bodů. Rázem bylo srovnáno 5:5. V dalších dvou endech se tým Spojených 

států dokázal odpoutat o dva body. V sedmém endu skip Američanů Patrick McDonald 

dokázal objet soupeřův bránící kámen a vyrazit finský kámen. Finský skip Markku 

Karjalainen byl nucen provést stejný kámen. Bohužel neúspěšně. Osmý end byl pro Finy 

velmi důležitý, kde museli získat minimálně dva body, aby se zápas prodlužoval. Povedlo 

se jim dostat se nejblíže středu, ale pouze jedním kamenem. Tudíž Američané opouštěli 

hrací plochu s druhým vítězstvím. 

 

Tabulka 30 – USA vs. Finsko 
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2.2.5 HERNÍ DEN 5 – 11. BŘEZEN 

 Dopolední zápasy 

 Na dráze A proti sobě nastoupil tým Slovenska proti týmu Norksa. Oba týmy měly 

pořád šanci se dostat do semifinále a bojovat tak o cenné kovy. Slovensko šlo za výhrou 

hned od prvního endu, kdy se jim podařilo sebrat během norské výhody hned tři body a 

dostali se tak do vedení, o které už po celý zápas nepřišli. Další end byl taktéž ve 

Slovenské režii. Na tabuli se objevil výsledek 5:0 po dvou endech.  V pátém endu 

slovenský skip Radoslav Ďuriš vyrazil kámen Norům a hned v zápětí skip Norů Rune 

Lorentsen zmeškal příležitost poměrně volných kruhů a daroval tak další dva body 

Slovenskému týmu a skóre bylo 8:1. Hra byla ukončena po sedmém endu za stavu 11:4 

pro Slováky, kteří tak stále měli naději postupu do semifinále. 

 

Tabulka 31 - Slovensko vs. Norsko 

 Kanada se na dráze B taktéž přiblížila semifinálovým zápasům a to když porazila 

Jižní Koreu. Ale zpět na začátek zápasu. Když se Korejcům podařilo sebrat výhodu, získali 

na úvod jeden bod. Kanada se ale nezalekla a hned ve druhém endu otočili zápas díky 

zisku tří bodů. Dále zápas pokračoval lépe pro Kanadu a v polovině zápasu již vedla 5:2. 

Kanadský tým upevnil vítězství v sedmém endu, když byl Korejský skip Jong-Pan Kim 

oběma kameny krátký a zůstal tak před kruhy. Díky této chybě Kanada připisovala další 4 

body a to již bylo moc na jakýkoliv pokus Korejců o comeback. Po sedmém endu Korejci 

ukončili zápas s výsledkem 10:4 pro Kanadu.  

 

Tabulka 32 - Kanada vs. Jižní Korea 
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 Na třetí dráze se odehrával zápas USA proti Číně. Američané potřebovali vyhrát, 

aby měli ještě nějakou šanci se probojovat do semifinále. S jasným cílem tedy vstoupili 

Američané do zápasu a celý průběh byl tak trochu „one team show.“ V polovině zápasu 

vedli Američané 4:0. Pátý end byl jediný, kdy Korea dokázala získat dva body. Američané 

hned v zápětí získali také dva body a v sedmém endu dokonce čtyři. To stačilo Korejcům  

k ukončení zápasu ve prospěch soupeře, protože získat osm bodů v jednom endu je velmi 

náročné, i když jak později uvidíte, není to nereálné.  

 

Tabulka 33 - USA vs. Čína 

 Poslední dráha D to ráno hostila zápas Ruska a Velké Británie. Pokud by Rusko 

vyhrálo tento zápas, měli by Rusové jistý postup do semifinále. První end zápasu byl velmi 

vyrovnaný a to i na výsledku 0:0. Hned poté ale Rusové vzali zápas do svých rukou a body 

na jejich výsledkové tabuli přibývaly. V pátém endu došlo k dalšímu výraznému kroku  

za vítězstvím Ruského týmu. Přesněji moment, kdy ruský skip Andrey Smirnov vyrazil 

kámen Britů a získal pro sebe další dva body na skóre 6:1. Definitivní konec zápasu přišel 

v sedmém endu po skórování dalších pěti bodů ruským týmem a následovalo ukončení 

zápasu. Britové již neměli šanci dohnat takto vysokou bodovou ztrátu. Rusko se tedy díky 

této výhře poprvé kvalifikovalo do semifinále. 

 

Tabulka 34 - Rusko vs. Velká Británie 
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 Odpolední zápasy 

 Na dráze A se zápas odehrával mezi týmem USA a Švédskem. Američané  

po ranním vítězství chtěli v tomto trendu pokračovat. Do třetího endu byl zápas vcelku 

vyrovnán, ale čtvrtý end začal usměrňovat zápas ve prospěch Američanů. Skip Američanů 

Patrick McDonald zajel svým kamenem za obránce přesně na střed kruhů, odpověď měla 

přijít od skipa Švédů Jalleho Jungnella, ale ten oba své kameny nedokázal usměrnit  

tak, aby zabránil Američanům zisku tří bodů. Zápas byl ukončen Nory za stavu 8:3  

po sedmém endu. Američané díky této výhře stále mají šanci se dostat do semifinále,  

ale bude záležet na hře v dalším dni. 

 

Tabulka 35 - USA vs. Švédsko 

 Na dráze B se současně odehrával boj mezi Čínou a Finskem. S výhodou 

posledního kamene Čína získala z prvního endu hned dva body. Poté v dalším endu Finové 

propásli šanci připsání bodů a tak nikdo nepřipsal body. Další end byl opět ve znamení 

Číny a zisku opět dvou bodů. Finové v tomto zápase nemohli přijít na správný odhod 

kamene a zvláště v šestém endu kdy skip Markku Karjalainen netrefil kámen soupeře 

svým posledním pokusem a umožnil tak zisk tří bodů čínským hráčům. Po sedmém endu, 

za stavu 8:2 pro Čínu, uznali Finové svoji porážku, což je bohužel umístilo na úplné dno 

tabulky po pěti hracích dnech. 

 

Tabulka 36 - Čína vs. Finsko 

  



 WHEELCHAIR CURLING 

 28 

 Poslední hrou tohoto odpoledne byl zápas domácích Rusů proti Norsku.  

Za podpory fanoušků, kteří naplnili halu až do posledního místa, se Rusko z přední pozice 

v tabulce snažilo sebrat Norům výhodu v prvním endu, ale bez úspěchu a první bod patřil 

Norsku. Po pěti endech bylo skóre 5:3 a zápas se vyvíjel lépe pro Norský tým.  V šestém 

endu čelil Ruský skip třem kamenům Norů, Andrey Smirnov však dokázal zajet blíže  

ke středu kruhů a získal tak jeden bod. Další sedmý end se povedlo Rusům sebrat výhodu 

Norům a opět jedním bodem srovnali skóre na 5:5. V osmém endu však skip Rune 

Lorentsen vyslal svůj poslední kámen s nedostatečnou silou a tak umožnil Rusku zisk 

jednoho bodu, který stačil k vítězství v tomto velmi dramatickém zápase.  

 

Tabulka 37 - Rusko vs. Norsko 

 

 

Obrázek 5 - Na ledové ploše u dráhy D (vlastní zdroj) 
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2.2.6 HERNÍ DEN 6 – 12. BŘEZEN 

 Dopolední zápasy 

 Na dráze A se k poslednímu dopolednímu zápasu základního kola připravily týmy 

Jižní Koreje a Finska. Hra byla velmi těsná, což dokazoval průběžný výsledek po šesti 

endech 5:5. Jižní Korea vyhrála zápas hlavně díky poslednímu osmému endu.  

Skip Jong-Pan Kim zajel svým kamenem do úzké mezery a dostal se tak do kruhů, tím 

získal dva body pro Koreu a zajistil vítězství 7:6. 

 

Tabulka 38 - Jižní Korea vs. Finsko 

 Další velmi těsnou hrou toho odpoledne byl zápas na dráze B a to mezi týmem 

Spojených Států a Velké Británie. Britové dokázali velký návrat během zápasu a nakonec  

o jeden bod porazili tým Ameriky. I přestože po čtvrtém endu prohrávali 5:1. Klíčovým 

místem obratu se stal sedmý end, kdy Britové získali po šesti nepovedených kamenech 

soupeře možnost bodovat a skip Aileen Neilsonová využila situace a posledním kamenem 

zajistila jednobodové vedení svému týmu po zisku pěti bodů. Následný end Američané 

jedním bodem srovnali na 7:7 a zápas pokračoval do prodloužení. Zde chybou skipa 

Particka McDonalda nabídli Američané jednobodové vítězství pro Velkou Británii. 

Konečné skóre po prodloužení bylo 8:7. 

 

Tabulka 39 - Velká Británie vs. USA 
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 Na dráze C byli diváci svědkem dalšího zápisu do rekordů, a to nejen co se týče 

nejvíce bodů za jeden zápas na paralympijských hrách, tak i výsledkem s největším 

rozdílem bodů. O tento rekord se postarali hráči kanady, kteří zápasili proti týmu 

Slovenska. I přestože slovenský tým začínal s výhodou posledního kamene, tak to na 

výsledek nemělo žádný vliv. Kanada všech 16 bodů získala během šesti endů a pak byl 

zápas slovenským týmem ukončen. 

 

Tabulka 40 - Kanada vs. Slovensko 

 Posledním zápasem tohoto dopoledne byl zápas mezi Švédskem a Norskem. Zápas 

byl taktéž poměrně jednoznačný a o poslední end zkrácený. Průběžným přičítáním bodů 

na Švédskou stranu se Norové snažili o převrat, ale jediný okamžik, kdy se Norům povedlo 

získat body, byl šestý end, dále byla opět nadvláda Švédska a jak jsem již zmínil  

po sedmém endu byl zápas ukončen za stavu 11:1 pro Švédský tým. 

 

Tabulka 41 - Švédsko vs. Norsko 
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 Odpolední zápasy 

 I v odpoledních zápasech se odehrálo dost významných zápasů s překvapivými 

výsledky. Konkrétně na dráze A v utkání mezi Čínou a Velkou Británií se Čína poprvé, díky 

vítězství v tomto zápase, kvalifikovala do semifinálových zápasů. I když tomu tak 

nemuselo být, po dohrání tohoto zápasu, záleželo na výsledku ze zápasu na vedlejší dráze 

mezi domácím Ruskem a Slovenskem.  Hra Číňanů a Britů byla velmi vyrovnaná,  

až do čtvrtého endu, kdy Britové dvakrát zmeškali příležitost na vyražení čínských 

kamenů, a čínský skip posledním kamenem zapsal tři body na skóre 5:1. V dalším endu 

získali Číňané další bod. I přestože v šestém a sedmém endu Britové získali po jednom 

bodu tak do osmého endu nepokračovali, neboť měli postup do semifinále jasný, takhle 

aspoň mohli ušetřit drobet sil. Výsledek zápasu tedy 6:3 pro čínu. 

 

Tabulka 42 - Čína vs. Velká Británie 

 Jak jsem již zmínil, na dráze B se utkal tým Slovenska proti domácím Rusům, kteří 

měli již postup do semifinále jistý. V tomto zápase šlo Slovensku opravdu o hodně, 

pokavaď by vyhráli a Čína proti Britům prohrála, měli by taktéž semifinále jisté. Další 

možnost byla porazit Rusy a s vítěznou Čínou být ve shodě. Pak by následoval rozhodující 

zápas mezi Čínou a Slovenskem.  Ale zpět k tomu co se odehrálo na ledu. Slovensko  

do zápasu vstoupilo s velkou motivací a pomalu navyšovali náskok proti Rusku a na konci 

šestého endu vedli 4:2. Pak ale přišla změna a Rusové, ke vší smůle pro Slovensko během 

posledních dvou endů, získali nejdříve tři a pak dva body. Po osmém endu se skóre 

zastavilo na číslech 7:4 pro domácí hráče. Tím tak zabránili Slovensku v bojích o semifinále 

a zároveň se Rusové kvalifikovali ze základního kola na prvním místě. 

 

Tabulka 43 - Rusko vs. Slovensko 
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 Švédsko mezitím na dráze C dokončilo svůj poslední zápas proti Jižní Koreji.  

Švédi získali rozhodující náskok již ve třetím endu, kde po chybách Korejců, dokázali 

poskládat svých pět kamenů blíže středu a posledním svým kamenem korejský skip  

Jong-Pan Kim nedokázal zajet do již tak plných kruhů. Dále se pokračovalo dle Švédského 

scénáře. Konečné skóre zápasu bylo 13:3 pro švédský tým a ti tak byli celkově sedmí. 

Korea opouštěla tento turnaj na devátém místě. 

 

Tabulka 44 - Švédsko vs. Jižní Korea 

 Jako poslední zápas základního kola se podíváme na souboj mezi Finskem  

a Kanadou. Tento zápas byl pro mne největším překvapením, hlavně co se týče 

konečného výsledku. Finsko po získání dvou bodů v prvním endu, kdy měli výhodu, 

nastartovali doslova demolici kanadského týmu. Hned ve druhém endu bez výhody 

posledního kamene sebrali Kanaďanům hned pět bodů. V tomto duchu pokračoval zápas 

až do šestého endu, kdy Kanaďané získali svůj jediný bod zápasu. Šestý end se nakonec 

ukázal jako poslední a Kanada radši šetřila síly na další důležité zápasy. Konečný stav  

se činil 12:1 pro tým Finska. Ti se tak rozloučili s turnajem druhou o to cennější výhrou. 

 

Tabulka 45 - Finsko vs. Kanada 
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 V tabulce 46 najdeme výsledky po základním kole. Jak je vidět Rusko  

a Kanada na prvních dvou místech v pořadí měli postup více než jistý, ale od třetího  

do sedmého byl výsledek rozdílný pouze o jednu výhru. Obzvláště Slovensko mělo velkou 

šanci se kvalifikovat. Slováci měli výborný vstup do turnaje, pak začali dělat chyby a jen  

o malý kousek se nedostali do bojů o cenné kovy. Švédsko, které bylo předchozí dvě 

paralympiády na stupních vítězů, se v Soči propadli až na sedmé místo. Naopak místní 

Rusové, kteří zažili premiéru na paralympijských hrách, se svého úkolu zhostili  

na výbornou a s jedinou prohrou proti druhé Kanadě postoupili z prvního místa. Dalšími 

postupujícími jsou Čína a Velká Británie.  

 

Tabulka 46 - Konečné pořadí základního kola 
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2.2.7 SEMIFINÁLOVÉ ZÁPASY 

 Do zápasu mezi prvním a čtvrtým postupujícím ze základního kola nastoupil tým 

Ruských curlerů proti týmu Velké Británie. Rusko se za mohutné podpory místních 

fanoušků vydalo hned po druhém endu do vedení 4:0. A to hlavně díky třem bodům  

z druhého endu, kdy skip Britů  Aileen Neilsonová promeškala možnost svým posledním 

kamenem to správné místo v kruzích. Hned v dalším endu své chyby ale napravila  

a pro svůj tým získala tři body, takže opět velmi těsná hra. Čtvrtý end byl ovšem 

rozhodující. Jak jsem již v základním kole zmínil, že zisk osmi bodů je téměř nereálný,  

tak Rusko bylo velmi blizoučko od tohoto fenomenálního okamžiku. S prvním svým 

kamenem ruský skip Andrey Smirnov vyrazil dva britské kameny z kruhů tak šikovně,  

že již v zaplněných kruzích zůstalo nejblíže středu 7 ruských kamenů. Poslední kámen  

se Aileen Nielsonové vůbec nepovedl a nabídla tak Rusům zisk osmi bodů. Ruskému 

skipovi stačilo dostat se do prostoru vnitřních kruhů, kde měl dost svých kamenů a zahrát 

tzv. „freez“ kdy se opřete o kámen a tím jedoucí kámen zastavíte, aniž by vyrazil kámen 

v kruzích. Naprosté ticho zavládlo v hledišti i na vedlejší dráze a Andrey Smirnov poslal 

kámen, bylo slyšet, jak jede po ledě. Rychlost dobrá, rotace taky. Ale směr? Z prvu  

to vypadalo velmi nadějně. Jenže kámen se začal stáčet do středu dříve a ke vší smůle  

se zarazil o bránící kámen Britů ještě před kruhy. Ale i tak je zisk sedmi bodů v jednom 

endu zapsán jako první v historii paralympijských her. Dále Rusové již kontrolovali hru  

a po sedmém endu Britský tým za stavu 13:4 ukončil zápas. Rusko se tedy utká v boji o 

zlatou medaili. 

 

Tabulka 47 - Rusko vs. Velká Británie 
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Obrázek 6 – Marat Romanov ukazuje 7 bodů (převzato z: 
http://sochi2014.curlingevents.com/_upload/galleries/2912/10454-640.jpg; dne 25. 3. 2015) 

 Druhým semifinálovým zápasem bylo klání mezi Kanadou a Čínou. Tato hra byla již 

vyrovnanější a Kanada po čtyřech endech vedla „pouze“ o dva body. Čínský tým využil 

těsného rozdílu a v šestém endu srovnal na 3:3 po dlouhé hře kanadského skipa Jima 

Armstronga. Sedmý end se nakonec ukázal jako rozhodující, kdy chyboval čínský skip 

Haiato Wang a Kanaďané tak zapsali dva velmi důležité body. Do posledního endu se šlo 

za stavu 5:3 z pohledu Kanady a čínský skip měl možnost srovnat stav zápasu a vynutit  

si tak prodloužení, ale svým posledním kamenem byl delší než bylo třeba a tak získal 

pouze jeden bod. Kanada tak bude opět v boji o zlato proti Rusku a Čína si zahraje proti 

Velké Británii o bronzové medaile. 

 

Tabulka 48 - Kanada vs. Čína 

  

http://sochi2014.curlingevents.com/_upload/galleries/2912/10454-640.jpg
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2.2.8 FINÁLNÍ ZÁPASY 

 Nejdříve se podíváme na zápas o bronzové medaile. Zde jsme byli svědky zápasu 

mezi Čínou a Velkou Británií. Zápas by se dal rozdělit na Čínskou a Britskou část. Číňané 

začali velmi dobře. Hned v prvním endu obhájili výhodu posledního kamene a získali jeden 

bod. I v druhém endu se povedlo čínskému týmu sebrat výhodu Britům a získat další dva 

body poté co Aileen Neilsonová příliš tlačila na svůj poslední kámen. Tímto endem  

ale skončila Čínská část a začala ta Britská. Díky výhodě posledního kamene se Britům 

podařilo získat dva body ve třetím endu a hned ve čtvrtém endu získali další dva body  

na průběžné vedení 4:3. Hra byla dále velmi těsná, ale ve znamení zisku po jednom bodu 

z každého endu pro Británii. Po sedmém endu, kdy byl výsledek 7:3, se Číňané rozhodli 

ukončit zápas a vzdali tak boj o medaile. Britové tak vybojovali druhou, tentokrát 

broznovou medaili z paralympijských her.  

 

Tabulka 49 – zápas o 3. místo Velká Británie vs. Čína 

 Nyní k nejočekávanějšímu zápasu celého turnaje, shodou okolností se zde potkali 

domácí Rusové proti obhájci zlata z předchozích paralympijských her Kanadě. Rusové 

chtěli získat první zlatou medaili před domácím publikem, které vytvořilo úžasnou 

atmosféru. Rusové v prvním endu získali dva body a šli tak do vedení. V druhém endu 

Kanaďané začali svoji vítěznou dráhu získáním jednoho bodu. Ve třetím endu získali taktéž 

jeden bod a ve čtvrtém endu se Kanada dostala do vedení 4:2. Rusko bylo stále ve hře,  

ale po darování dalšího bodu Kanadě se jim zlatý kov více vzdaloval. V šestém endu svým 

posledním kamenem kanadský skip zahrál přesně a vyrazil kámen Rusů. Rusové ale měli 

stále příležitost o připsání bodů, když jejich skip Andrey Smirnov musel zahrát kámen, 

který by vyrazil soupeřův ven z kruhů. Bohužel byl krátký a poskytl tak tři body  

pro Kanadu. To už byla Kanada ve vedení 8:2 a Rusku zbývala jediná šance o zopakování 

parádní hry jako dopoledne v semifinále. Zázrak se však nekonal, i přestože Rusové získali 

jeden bod, to však bylo málo na nějaké naděje v posledním osmém endu a tak zápas se ctí 

ukončili a spokojili se tak se stříbrnými medailemi. Kanada se tím pádem stala potřetí 
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v řadě paralympijským vítězem. Lead Sonja Gaudetová byla součástí všech třech zlatých 

úspěchů společně s ní ještě kanadský trenér Joe Rea. 

 

Tabulka 50 - Finále - Kanada vs. Rusko 

 

Obrázek 7 - Kanada na 1. Místě (převzato z: 
http://sochi2014.curlingevents.com/_upload/galleries/2913/10505-640.jpg; dne 25. 3. 2015) 

 

Obrázek 8 - Rusko na 2. Místě (převzato z: 
http://sochi2014.curlingevents.com/_upload/

galleries/2913/10510-640.jpg; dne 25. 3. 
2015) 

 

Obrázek 9 - Velká Británie na 3. Místě 
(převzato z: 

http://sochi2014.curlingevents.com/_upload/
galleries/2913/10509-640.jpg; dne 25. 3. 

2015) 

  

http://sochi2014.curlingevents.com/_upload/galleries/2913/10505-640.jpg
http://sochi2014.curlingevents.com/_upload/galleries/2913/10510-640.jpg
http://sochi2014.curlingevents.com/_upload/galleries/2913/10510-640.jpg
http://sochi2014.curlingevents.com/_upload/galleries/2913/10509-640.jpg
http://sochi2014.curlingevents.com/_upload/galleries/2913/10509-640.jpg
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2.3 SOČI MÝMA OČIMA 

 Úvodem bych rád zmínil, jakým způsobem jsem se k curlingu vozíčkářů dostal.  

V prvním ročníku navazujícího magisterského studia jsem absolvoval předmět ATV 

(aplikovaná tělesná výchova) vedený paní Mgr. Věrou Knappovou Ph.D. V rámci tohoto 

předmětu byla povinná účast na některé z akcí, kde jsme se měli angažovat v činnosti 

s lidmi, kteří měli nějaký hendikep. Vybral jsem si pro mne v tu dobu neznámé sportovní 

odvětví a to curling vozíčkářů. Konkrétně se jednalo o pomoc při pořádání  

8. mezinárodního turnaje v Praze. Po získání základních informací jsem dále kontaktoval 

pana Mgr. Romana Sudu, který měl pořádání na starosti. Turnaj se odehrával v jediné 

curlingové hale v ČR a mým úkolem bylo asistovat vždy na jednom konci dráhy 

(odchytávání odražených kamenů, nebo příprava kamenů k odehrání). Tento sport mne 

natolik zaujal, že po skončení turnaje jsem začal vyhledávat více informací. Bohužel jsem 

narazil na problém nedostatku materiálů v českém jazyce. Znovu jsem kontaktoval  

Mgr. Romana Sudu, který je vedoucím realizačního týmu curlingu vozíčkářů v České 

federaci Spastic Handicap, s myšlenkou vytvořit informační DVD o podobě curlingu 

vozíčkářů.  

 Během spolupráce s panem Sudou jsem obdržel pozvání od Světové Curlingové 

Federace na Zimní paralympijské hry v Soči v roce 2014. Bylo nutné zařídit všechny 

formality pro získání akreditace, která zároveň sloužila i jako vízum. Dále jsem musel 

sehnat ubytování a jednosměrnou letenku do Soči – Adleru. Bohužel panovala napjatá 

situace na území Krymu, tudíž jsem do posledního dne odletu netušil, zda bude let možný. 

Během příprav k odletu, jsem byl požádán vedoucím paralympijské výpravy  

Mgr. Romanem Sudou k vyzvednutí a dopravení reprezentačního oblečení pro českého 

velvyslance v Rusku pana Vladimíra Remka, se kterým jsem měl tu čest se několikrát 

v Soči setkat. 

  Při příletu do Moskvy jsem byl mile překvapen perfektní organizací  

z řad dobrovolníků, kteří měli na starosti hosty sportovních federací. Jejich pomoc  

mi velmi usnadnila odbavení na pasové kontrole a navigaci po letišti. Stejná pomoc  

mi byla poskytnuta i na letišti v Adleru, kde jsem navíc obdržel čip do akreditace,  

který mi umožnil vstup do místa konání.  
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 Ubytování v paralympijské vesnici pro mne nebylo možné, zde bydleli pouze 

sportovci a realizační tým. Tudíž jsem byl ubytován v hotelu nedaleko paralympijského 

parku, asi 50 minut pěší chůze.  

 Běžný herní den spočíval v tom, že jsem ráno vyrazil do místa konání. Po celý den 

bylo v curlingové hale zajištěno občerstvení pro hosty paralympic family. Po ukončení 

dopoledních zápasů jsem věnoval čas sumarizaci zápisů z právě odehraných zápasů  

a ve volných chvílích jsem se procházel v paralympijském parku a navštěvoval kulturní 

program v jednotlivých národních domech. Po odehrání odpoledních zápasů a zápisu 

poznatků jsem měl možnost se několikrát zúčastnit českých utkání ve sledge hokeji. 

Velkým zážitkem pro mne byla možnost nosit během českých zápasů reprezentační dres, 

který jsem obdržel přímo ze šatny reprezentace českých sledge hokejistů. Byl jsem hrdý, 

že jsem mohl podporovat náš tým na cestě za úspěchem.  

 Během mé účasti na paralympijských hrách se mi naskytla příležitost návštěvy  

jak pobřežní tak i horské vesnice, kde bydleli naši reprezentanti. Dále jsem měl  

možnost se ve volný den během turnaje curlingu vozíčkářů podívat do horského střediska 

Rosa Kuthor, konkrétně na Snowboard cross, a slalom nevidomých žen. Fascinovala mě 

disciplinovanost diváků, když do cíle dojížděly nevidomé lyžařky,  

které potřebovaly absolutní ticho k navigaci od vodiče. Jakmile nevidomé závodnice 

zastavily, propukl burácející jásot. Jelikož jsem byl hostem curlingové federace, tak jsem 

měl možnost se podívat i na závěrečný ceremoniál ve Fisht Olympic Stadionu. Lístky  

mi předala sama prezidentka curlingové federace Kate Caithness. Hlavní myšlenkou 

závěrečného ceremoniálu bylo přeměnit nemožné v možné. Tanečníci na ploše při jedné 

scéně hráli starou hru Tetris s podobnými tvary a v průběhu představení je zavěsili  

na konstrukce a ukázal se nápis IMPOSSIBLE (v anglickém překladu – nemožné). Pak přijel 

hlavní hrdina scény Aleksey Chuvashev (ruský paralympijský veslař a medailista  

z LPH z Londýna 2012) a vyšplháním na již zmíněnou konstrukci změnil nápis  

na I´M POSSIBLE (ve volném překladu z angličtiny znamená - jsem schopný).  Následovalo 

uhašení paralympijského ohně a předání pomyslného klíče od paralympijských her 

dalšímu pořadateli, Jižní Koreji.  

Na cestu domů mi bylo nabídnuto využít letecké dopravy vládním speciálem, který letěl 

dva dny po skončení paralympijských her. 
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 Rusko se snažilo a investovalo opravdu mnoho peněz do výstavby a realizace 

těchto her, což bylo na stavbách uvnitř paralympijského parku opravdu vidět. Vystavěli 

úplně nové silnice, železniční tratě, v horách hotely a lanové dráhy. Bohužel nebyly 

dokončeny všechny práce v okolí paralympijského areálu. Všude byla spousta nepořádku 

a sutě, což velmi negativně ovlivnilo celkový vzhled paralympiády. Co se týče zabezpečení 

a organizace jsem byl velmi nadšen. Cestou na hotel jsem míjel provizorní kasárna, kde 

bylo ubytováno na tisíce vojáků, kteří střežili spodní vesnici, na druhé straně 

paralympijského parku bylo ubytování pro dobrovolné pomocníky. V horách jsem viděl 

maskované vojáky, protiraketové radary a další arsenál, který ochraňoval průběh her proti 

jakémukoliv narušení. Dobrovolníci, kteří se hlásili do služeb přes internet asi dva roky 

před začátkem her, byli z celého světa. Jediný nedostatek, se kterým jsem se setkal u 

několika ruských dobrovolných pomocníků, byla slabá komunikace v anglickém jazyce. 
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3 TECHNICKÉ PARAMETRY VIDEOPROGRAMU 

 Pomocí myšlenkových map jsem si vytvořil základní přehled, co by měl dokument 

obsahovat. Jednou z částí bylo vytvořit text o curlingu vozíčkářů jako sportu a popsání, 

jaká je situace tohoto sportu u nás v ČR. Kvůli autentičnosti jsem zařadil do videa i dva 

příběhy curlerů. Poslední část jsem věnoval záběrům z mezinárodního turnaje konaného 

v Praze a sestřihu toho nejlepšího z paralympijských her. Kromě videa ze Soči a osobního 

příběhu Sonji Gaudetové, jsou ostatní záběry mé vlastní. O mluvené slovo se v dokumentu 

postaral kapitán české reprezentace Mgr. Radek Musílek, který má výborný slovní projev 

a je znalý dané problematiky. Všechny natočené materiály byly importovány do počítače, 

kde probíhal jejich střih a následná tvorba celkového vzhledu videa. Na úpravu jsem 

použil software Sony Vegas 11, a 13. S tímto programem jsem v minulosti již několikrát 

pracoval. Dále bylo nutné vybrat hudbu, na kterou se nevztahují autorská práva. Dalším 

úkolem byla správná kompletace záběrů, mluveného slova a hudby. O finální úpravu do 

DVD podoby se postaral software DVD Architect Pro. 
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4 TECHNICKÝ SCÉNÁŘ 

Text č.1   

 Radek Musílek: Tak já jsem se narodil v roce 1979. A byly komplikace při porodu, 

šel jsem dnem pánevním. Takže lékař se rozhodl, že nakonec neudělá císařský řez a při 

tom komplikovaném porodu mi poškodil míchu, takže já jsem paraplegik, ale takovým 

neobvyklým způsobem jsem se k tomuhle úrazu dostal. Takže jsem na vozíku úplně  

od narození a ke sportu vozíčkářů jsem se dostal v Jedličkově ústavu, kam jsem chodil 

nejprve jako dítě, od nějaké 4. třídy až do 9. A potom jsem teda chodil do běžných škol.  

Na gymnázium a vysokou školu na pedagogickou fakultu, ale když jsem se potom vrátil 

jako učitel do Jedličkova ústavu, v roce 2003, tak jsem se dozvěděl, že tamní sportovní 

klub dělá curling vozíčkářů, což mě nadchlo, ten sport se mi velice líbil. Znal jsem ho  

z televize, znal jsem ho z televize ve verzi chodících, zdravých hráčů. A když jsem  

se dozvěděl, že existuje vozíčkářský curling, tak jsem ho okamžitě chtěl zkusit.  

A v podstatě od toho roku 2003 se curlingu věnuju. Ze začátku to bylo dost na takové, 

řekněme, průkopnické úrovni. Ani jsme nehráli jako týmy. Hráli jsme dovednostní 

soutěže, individuální curling, kdy se házelo na body, na přesnost a poměřovali jsme síly  

v podstatě jen skrze ty dovednosti. Až potom, po několika letech jsme zformovali první 

týmy. Byl určen trenér a vznikla reprezentace. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl  

v reprezentaci hned od začátku. Začali jsme jezdit na mezinárodní turnaje. První 

mezinárodní turnaj tady v Praze ukázal, že sice máme co dohánět, ale že to není zas až tak 

obrovská ztráta, jak jsme se báli. My jsme totiž neměli porovnání s tou světovou třídu,  

tak jsme nevěděli, jestli to bude úplně hrozná ostuda nebo jestli budeme schopni s nimi 

držet krok. Tak se ukázalo, že to docela jde. Musím říct, že jak my, tak trenérka vnímáme 

progres v naší hře rok od roku. Ale ten progres je i u jiných týmů. Světová špička i širší 

špička se velice vyrovnává, takže týmy, které ještě před několika lety byly outsidery,  

tak dneska dokáží vyhrávat a naopak týmy, které dříve měly v uvozovkách předplacené 

stupně vítězů se dneska bojí, aby nesestoupily z mistrovství světa. Letos se to dokonce 

stalo týmu Skotska. Což je zhruba podobná senzace, jako kdyby v hokeji sestupovala 

Kanada do mistrovství světa B, protože prostě Skotsko je domovinou curlingu, je to jejich 

národní sport a třeba když to srovnám s těmi výsledky v roce 2011 tady v Praze, tak tady  

na prvním místě byla Kanada, druhé bylo Skotsko, třetí Norsko. A letos z mistrovství světa 



 TECHNICKÝ SCÉNÁŘ 

 43 

sestupuje Norsko, Skotsko. A ještě Švédsko. Takže je vidět, že ty zápasy jsou vyrovnané  

a postoupit může kdokoliv, takže v to i doufáme, že se nám to jednou konečně povede. 

 

Text č.2 

 Radek Musílek: Tak curling vozíčkářů je velice podobný svými pravidly běžnému 

curlingu, ale v některých podstatných detailech se zároveň liší. První největší odlišností  

je absence metení. To znamená, to co pro mnoho laiků je to nejcharakterističtější  

na curlingu to jsou ta košťata, tak to vozíčkáři nepoužívají. Maximálně skipové s koštětem 

ukazují směr odhodu, ale nezametáme. Tím pádem nemáme v průběhu odhodu možnost 

ovlivnit dráhu nebo rychlost kamene, to znamená, že to házíme takzvaně z ruky. Přesněji 

řečeno by bylo z „extenderu.“ Takže my ten kámen odhodíme a už ho nijak ovlivnit 

nemůžeme. Když se podíváme ještě na jednu odlišnost, tak to je povinnost mít smíšené 

týmy. Není určeno, jestli musí být tři muži, jedna žena, nebo fifty fifty. V praxi obvykle 

bývají tři muži a jedna žena, protože žen nebo dívek hraje curling výrazně menší počet. 

Ještě jednou takovou odlišností, ale to se netýká pravidel, ale spíše techniky, tak je způsob 

odhodu. Zatímco zdraví curleři se odrážejí z tzv. Hacků a provádějí slide, jedou s tím 

kamenem několik metrů, pak ho odhodí. Tak my stojíme na místě a to místo si můžeme 

vybrat. Je stanovené, že nesmíme při tom odhodu překročit lajnu, které se říká Hog lajna.  

Ta je tam i pro zdravé curlery. Kde oni taky musí pustit ten kámen před touhle čárou.  

Ale my si zkrátka můžeme vybrat, jestli chceme házet z kruhů nebo z oblasti před kruhy. 

Máme tam i takové pomocné linie, postranně od centr lajny, které vymezují postoj,  

kam až si můžu odsadit kámen od té centr lajny. Nemůžu si tedy stoupnout třeba metr  

a půl od centrální čáry, zkrátka musím se pohybovat v poměrně úzce vymezeném 

prostoru od té centr lajny. Řekl bych dokonce, že většina hráčů to hází přímo z té centr 

lajny.  
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Text č.3 

 Radek Musílek: A abychom nesklouzli při tom odhodu, tak se vzájemně držíme. 

Proto ten, kdo odhazuje za sebou má druhého spoluhráče, který ho fixuje, protože 

zejména při rychlých kamenech, kterým se říká takeouty, dochází k fyzikálním jevům, 

které mají tendenci hýbnout tím vozíkem. Hraje se většinou na osm end. Což jsou směny, 

během kterých každý tým odhodí sérii osmi kamenů. Hrají proti sobě dvě čtyřčlenná 

družstva. V každém týmu každý hráč vždycky během té směny odhodí dva kameny  

a vždycky se střídá a hází jeden kámen soupeř, jeden kámen můj tým. Pozice jsou 

označeny čísly, ale tomu kdo určuje taktiku a ukazuje, jak se bude házet, tak to je kapitán 

a tomu se říká skip. A jeho zástupce, který vlastně ukazuje kameny tomu skipovi,  

když on hází, tak tomu se říká Vice skip. Taktika je nedílnou součástí té hry a je velice 

důležitá. Někdy se curlingu také říká šachy na ledě. Protože samotné mistrovství hodu 

nezaručuje úspěch, pokud to nebude podpořené nějakým plánem či strategií. Když bych 

to vzal poměrně do hloubky, tak první hráč Lead má většinou za úkol postavit situaci tak,  

aby se dalo uhrát co nejvíce bodů v tom konkrétním endu. Přičemž je rozdíl, jestli ten tým 

má výhodu posledního kamene nebo nemá výhodu posledního kamene. Ten, kdo nemá 

výhodu, ten začíná a ten se snaží postavit tzv. Guardy, což jsou kameny před kruhy, které 

mají fungovat jako jakási hráz, za kterou se potom postupně mají schovávat další kameny 

tak, aby je soupeř nedokázal vyrazit nebo přijet lepším svým kamenem. Ty guardy  

v průběhu hodů prvních hráčů obou týmů musí zůstat, respektive nesmí být vyraženy  

ze hry. Říká se tomu pravidlo tzv. Free guard zóně, což je pravidlo, které právě zaručuje, 

že ty guardy mají smysl. Ony se můžou ty kameny posunout, ale nesmí být vyraženy přímo 

ze hry. V tom případě, když se to stane, tak se vrací zpátky i ten kámen a ten soupeř,  

který ho vyrazil, tak o svůj kámen přichází. Ten se dává pryč ze hry. No potom ten druhý 

hráč, v anglické terminologii se mu říká Second, tak ten má za úkol, nejčastěji tu situaci 

nějakým způsobem čistit. Protože na začátku se tam kameny umisťují, staví se tam 

guardy, zajíždí se tam za ně. Soupeř se zase snaží zajet nějakým svým lepším kamenem 

třeba někam jinam a ti druzí hráči většinou mají za úkol tu situaci tzv. rozstřílet. Neříkám,  

že to je dogmatické pravidlo, ale bývá to tak, říká se, že ten druhý hráč by měl být velice 

dobrý střelec, tzn. Rychlé kameny, kterým se říká Takeouty, které dokáže hodit  

co nejpřesněji. No a Vice skip se Skipem mají za úkol soupeře přitlačit co nejpřesnějšími 
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kameny k co nejtěžším hodům, na které musí potom ten soupeř reagovat a je větší 

pravděpodobnost, že udělá chybu. Boduje se to tak, že tolik kamenů v kruzích kolik má 

můj tým blíž prostředku než soupeř, tak tolik má bodů. Tzn, když budu mít jeden žlutý 

kámen na prostředku a kolem něj bude osm červených kamenů, ale budou tomu středu 

méně blízko než ten žlutý, tak je to jeden bod pro žlutého, bez ohledu na to, kolik kamenů 

červené barvy tam je. V případě, že je nejasnost, který z těch kamenů je blíž, tak se zve 

rozhodčí, který má speciální měřidlo, jehož pomocí rozhodne, který kámen z těch kamenů 

je nejblíže tomu středu. Fajn na curlingu je, že v případě, že máte dost síly na to, abyste 

přehodili tu dráhu, která má přes 40m a kámen váží kolem 19kg, tak můžete klidně hrát 

proti zdravým, chodícím curlerů, protože tady jde o přesnost, koncentraci, taktiku,  

a opravdu ten jediný fyzický výkon, který skutečně musíte bezpodmínečně zvládnout  

je přehodit kámen na druhou stranu. Ale potom už vás nijak nehendikepuje, že sedíte  

na vozíku nebo, že třeba máte jednu ruchu nefunkční a házíte jen tou jednou zdravou. 

Zkrátka můžete hrát hru rovnocenně podle stejných pravidel i proti hráčům bez 

hendikepu. Samozřejmě na té nejvyšší úrovni i ti špičkoví zdraví hráči jsou výrazně 

přesnější díky tomu metení a díky tomu, že s tím slidem, tzn. s tím rozjezdem s kamenem 

jsou přesnější v tom míření. Zkrátka tenhle sport se mi zdá velice demokratický v tom,  

že když my zahrajeme jako vozíčkáři svoje nejlepší, tak dokážeme potrápit i leckteré 

zdravé chodící týmy. A to neplatí rozhodně v mnoha sportech. 

 

Text č. 4 

 Radek Musílek: Tak tohle je extender, neboli tyč, kterou my odhazujeme  

ty kameny. Klíčová část toho extenderu je tahle koncovka, která se nasazuje na handle 

neboli na držadlo toho kamene. Tyč je teleskopická, dá se nastavovat její délka. Existují 

různé typy, a to jak té samotné tyče, tak té koncovky. Někteří hráči například si tady 

tenhle žlábek vylepují různými lepenkami, nebo takzvanou kobercovkou a je možné s tím 

kamenem hýbnout dopředu i dozadu. Může si ho člověk k sobě přitáhnout. To přitažení 

používá čím dál tím více hráčů, protože jsou přesvědčeni o tom, že je to přesnější. Potom 

teda ještě oblečení, což každý volí podle svých možností a potřeb. Já jsem si nechal 

vyrobit takovýhle fusak, uvnitř je velbloud, což je překvapivé, a když si do toho dám 

nějaký zdroj tepla, ať už je to láhev s teplou vodou, nebo takové ty gelové pytlíky které 
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hřejí, tak je to úplně bez problémů. Můžu ukázat, já jsem v tom v ponožkách, ani nemusím 

mít boty. Je tam teplo. Bundy úplně standardní, nejlepší je samozřejmě, aby ten materiál 

byl co nejteplejší a co nejlehčí 

 

Text č. 5 

 Radek Musílek: Tak curlingu vozíčkářů se v České republice věnuje zhruba 30 lidí, 

myslím teď aktivně. Momentálně v letošní sezóně bylo 5 českých družstev, která působí  

v rámci třech klubů. Takovým výrazným klubem v rámci curlingu vozíčkářů je Sportovní 

Club Jedličkova ústavu Praha, neříkám to teda jen protože za něj sám hraju, ale říkám  

to i proto že Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha je pořadatelem jednak 

mezinárodního turnaje, který se tady koná vždy na podzim a zároveň je také pořadatelem 

Eurovia curlingové ligy a mistrovství republiky v curlingu vozíčkářů. Samozřejmě, že ten 

curling se dá hrát i na zimním stadionu, například jezdíme každý rok na turnaj  

do Trutnova, hráli jsme i v Brně, ale ono to není ono, když ten led se předělává  

po bruslařích, tak zkrátka není možné docílit, takové kvality, jako je curlingový led, který 

slouží jedině k tomu účelu curlingu. Takže u nás vlastně kromě Sportovního Clubu 

Jedličkova ústavu Praha působí ještě HSC Velké Meziříčí, což je klub, který má 

momentálně také dvě družstva a potom je jeden tým SK Nové Město nad Metují. My 

hrajeme pravidelnou soutěž, Eurovia curlingová liga, do které je zapojeno 8 týmů, kromě 

těch pěti českých, je tam ještě tým z Polska, ze Slovenska a z Itálie. Protože je ta povinnost 

mít ty týmy smíšené, tak v reprezentačním družstvu je tím jediným náhradníkem,  

který je možný na soupisce také dívka, protože ona může zastoupit v tom týmu kohokoliv, 

zatím co kdyby tam byl náhradník muž, tak v případě, že by třeba na nějaké vrcholné akci 

onemocněla ta jediná slečna, tak by ten tým skončil, protože by prostě nemohl dostát 

tomu pravidlu o smíšenosti. Proto ve vozíčkářském curlingu ty čtyři stabilní hráči mají  

k sobě jako náhradníka většinou ženu, aby mohla nahradit kohokoliv v případě,  

že by to bylo potřeba. Některé týmy ze zemí, kde mají ještě větší problém s členskou 

základnou a opravdu jsou tam třeba jenom ti čtyři hráči respektive 3 hráči a 1 hráčka,  

tak těm nezbývá prostě nic jiného, než prostě přijet na tu akce a doufat, že se nic nestane 

a nikdo neonemocní. 
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Čas Záběr Text/mluvené slovo 

 Úvodní DVD menu s 

nabídkou 

WheelChair curling jako 

moderní paralympijský 

sport, Přehrát film, kapitoly 

 Kapitoly WheelChair curling jako 

moderní paralympijský 

sport, 

 Radek Musílek,  

 Seznamte se 

Wheelchair curling,  

 8. Mezinárodní 

turnaj v Praze,  

 Sonja Gaudet,  

 To nejlepší ze ZPH 

v Soči 

00:00 - 00:39 Úvodní titulky, statický 

záběr na kameny + loga - 

Český svaz curlingu, Curling 

arena Praha, SC Praha, 

Canadian Paralympic 

Committee, World curling 

federation 

Tomáš Marek, Uvádí, 

Diplomovou práci, 

Wheelchair curling jako 

moderní paralympijský 

sport, Za podpory 

00:39 - 00:48 Fotka Radka Musílka v 

curlingové hale 

Radek Musílek Kapitán 

české reprezetntace 

00:48 - 01:20 Radek Musílek čelně, v hale Text č. 1 

01:20 - 01.32 Radek Musílek se 

připravuje v kruzích 
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01:32 - 01:39 Radek Musílek zezadu v 

kruzích 

 

01:39 - 01:46 Pohled na přijíždějící kámen  

01:46 - 02:18 Radek Musílek čelně, v hale  

02:18 - 02:29 Radek Musílek posílá 

kámen ve Třemošné, 

pohled z leva 

 

02:29 - 02:35 Radek Musílek posílá 

kámen ve Třemošné, 

pohled z prava, ZOOM OUT 

 

02:35 - 02:51 Záběr na ukázku odhozu 

kamene během exhibice 

 

02:51 - 03:27 Radek Musílek čelně v hale  

03:27 - 03:36 Radek Musílek popisuje 

situaci v kruzích 

 

03:36 - 03:49 Záběr na posunutí kamenů  

03:49 - 03:59 Radek Musílek za kruhy, 

takeout kámen 

 

03:59 - 04:13 Záběr na jištění spoluhráče 

při odhodu s následným 

odhozem kamene 

 

04:13 - 04:52 Radek Musílek čelně v hale  

04:52 - 05:02 Černá obrazovka s bílým 

textem 

Seznamte se wheelchair 

curling 

05:02 - 05:06 Pohled a odhod kamene z 

levé strany 

 

05:06 - 05:09 Pohled a odhod kamene z  
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pravé strany 

05:09 - 05:15 Záběr na seřazené kameny, 

změna ostrosti záběru 

 

05:15 - 05:26 Radek Musílek v chodbě 

před halou 

Text č. 2 

05:26 - 05:48 Ruský kámen průjezd skrz 

kruhy 

 

05:48 - 06:01 Radek Musílek v chodbě 

před halou 

 

06:01 - 06:08 Norský tým odhazuje 

kámen 

 

06:08 - 06:17 Radek Musílek v chodbě 

před halou 

 

06:17 - 06:34 Pohled na seřazené týmy 

před zápasem 

 

06:34 - 06:43 Radek Musílek v chodbě 

před halou 

 

06:43 - 06:55 Ukázka odhodu kamene 

zdravých sportovců 

(kanadský styl) 

 

06:55 - 07:02 Radek Musílek v chodbě 

před halou 

 

07:02 - 07:29 Radek Musílek v chodbě 

před halou + grafické 

znázornění vysvětlovaných 

pojmů 

 

07:29 - 07:51 Radek Musílek v chodbě  



 TECHNICKÝ SCÉNÁŘ 

 50 

před halou, FADE OUT 

07:51 - 07:57 Radek Musílek v chodbě 

před halou, FADE IN 

Text č. 3 

07:57 - 08:03 Ukázka zajištění při odhodu 

spoluhráčem 

 

08:03 - 08:07 Zajištění při odhodu 

Britského týmu 

 

08:07 - 08:13 Radek Musílek v chodbě 

před halou, FADE OUT 

 

08:13 - 08:45 Radek Musílek v chodbě 

před halou, FADE IN, FADE 

OUT 

 

08:45 - 09:08 Radek Musílek v chodbě 

před halou, FADE IN 

 

09:08 - 09:17 Finové probírají taktiku  

09:17 - 09:29 Poláci probírají taktiku  

09:29 - 09:37 Radek Musílek v chodbě 

před halou 

 

09:37 - 09:58 Sloenský kámen projíždí 

skrz kruhy 

 

09:58 - 10:28 Radek Musílek v chodbě 

před halou 

 

10:28 - 10:50 Tým USA provádí tzv. Chip v 

FG zóně 

Free guard zóna - posunutí 

10:50 - 11:17 Radek Musílek v chodbě 

před halou 

 

11:17 - 11:29 Zastavení žlutého kamene v  
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červeném kruhu 

11:29 - 11:43 Červený kámen vyráží žlutý, 

pohled na Radka Musílka 

 

11:43 - 11:51 Radek Musílek v chodbě 

před halou, FADE OUT 

 

11:51 - 12:08 Červený kámen USA 

zastavuje v kruzích 

 

12:08 - 12:40 Radek Musílek v chodbě 

před halou, FADE OUT 

 

12:40 - 12:54 Rozhodčí měří bližší kámen  

12:54 - 13:08 Radek Musílek v chodbě 

před halou 

 

13:08 - 13:19 Zdraví hráči vyráží kámen 

hendikepovaným 

 

13:19 - 13:32 Hendikepovaní odpovídají 

vyrážením kamene 

zdravých hráčů 

 

13:32 - 13:45 Hendikepovaní vyráží 

poslední kámen zdravých 

hráčů ven z kruhu 

 

13:45 - 14:04 Radek Musílek v chodbě 

před halou, FADE OUT 

 

14:04 - 14:23 Radek Musílek v chodbě 

před halou, FADE IN, FADE 

OUT 

 

14:23 - 14:36 Radek Musílek v chodbě 

před halou, ukazuje 

Text č. 4 
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extender, FADE IN 

14:36 - 14:42 Ukázka nasazení extenderu 

na madlo kamene 

 

14:42 - 14:55 Radek Musílek v chodbě 

před halou, ukazuje 

extender, CROSS FADE 

 

14:55 - 15:07 Radek Musílek v chodbě 

před halou, ukazuje 

extender + obrázek 

vylepení koncovky 

 

15:07 - 15:15 Ruský tým - ukázka 

přitahování kamene na 

extenderu 

 

15:15 - 15:23 Radek Musílek v chodbě 

před halou, ukazuje 

extender 

 

15:23 -15:41 Radek Musílek v chodbě 

před halou, ukazuje 

oblečení, CROSS FADE 

 

15:41 - 15:59 Radek Musílek v chodbě 

před halou, ukazuje 

oblečení, CROSS FADE 

 

15:59 - 16:08 Radek Musílek v chodbě 

před halou, ukazuje 

oblečení, FADE OUT 

 

16:08 - 16:13 Černáobrazovka s bílým 

textem 

Wheelchair curling v ČR 

16:13 - 16:22 Radek Musílek v chodbě  
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před halou 

16:22 - 16:28 Radek Musílek v chodbě 

před halou, CROSS FADE 

 

16:28 - 16:35 Záběr na hráče na ploše  

16:35 - 16:45 Dvojitý takeout kámen  

16:45 - 16:48 Odhod žlutého kamene, 

záběr zezadu 

 

16:48 - 16:57 Skip kouká na postavení 

kamenů 

 

16:57 - 17:07 Radek Musílek v chodbě 

před halou + obrázek loga 

Erovia ligy vozíčkářů 

 

17:07 -17:13 Radek Musílek v chodbě 

před halou 

 

17:13 - 17:17 Záběr na hráčku zepředu  

17:17- 17:25 Detilní záběr odhodu 

kamene 

 

17:25- 17:39 Příjezd kamene do kruhu s 

násůedným pokusem o 

vymetení 

 

17:39 - 17:45 Detailní záběr na záda 

jednoho z hráčů týmu HSC 

Velké meziříčí B 

 

17:45 - 17:51 Záběr na odhod hráče HSC 

Velké meziříčí A 

 

17:51- 17:55 Skip týmu SK Nové Město 

nad Metují 
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17:55 - 18:04 Radek Musílek v chodbě 

před halou + obrázek loga 

Erovia ligy vozíčkářů 

 

18:04 - 18:10 Záběr na polský a slovenský 

tým 

 

18:10 - 18:12 Záběr na italský tým  

18:12 - 19:19 Radek Musílek v chodbě 

před halou, FADE OUT 

 

19:19 - 19:39 Pohled na curlingovou halu 

v Praze Roztylech + logo SC 

Praha, Český svaz curlingu, 

FADE IN/OUT 

8th Annual Czech Open - 

Prague 

19:39 - 19:54 Záběr na restauraci s 

přechodem na ledovou 

plochu, FADE IN 

 

19:54 - 20:36 Nástup sportovců po rampě 

na ledovou plochu 

 

20:36 - 20:41 Záběr na zapnutí časomíry 

rozhodčím 

 

20:41 - 20:50 Pohled na kruhy s 

přechodem kamery do vyšší 

perspektivy 

 

20:50 - 20:58 Detailní záběr odhodu 

pomocí extenderu, čelní 

záběr z pohledu kamene 

 

20:58 - 21:09 Odhození kamene 

Švédským týmem 

 

21:09 - 21:15 Sportovní duch švédského  
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týmu 

21:15 - 21:28 Detailní průlet kamery nad 

kameny s napřímením 

záběru na hrací plochu 

 

21:28 - 21:37 Záběr na norské extendery  

21:37 - 21:47 Time out, porada s 

trenérem, občerstvení 

 

21:47 -21:55 Předzápasový rituál 

českého týmu 

 

21:55 - 22:02 Ukázka asistence před 

odhodem kamene 

 

22:02 - 22:13 Ukázka takeout kamene  

22:13 - 22:40 Záběr na měření 

vzdálenosti kamenů od 

středu kruhu rozhodčím, 

částečné zrychlení záběru 

 

22:40 - 22:50 Detailní záběr časomíry, 

FADE OUT 

 

22:50 - 23:06 Stupně vítězů, FADE 

IN/OUT 

 

23:06 - 30:52 Dokument o hráčce Kanady 

Sonje Gaudetové 

 

30:52 - 31:01 Obrázek hráče curlingu na 

vozíku s logem ZPH 

 

31:01 - 36:10 Sestřih nejlepších záběrů z 

turnaje curlingu vozíčkářů v 

Soči 2014 
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36:10 - 36:26 Závěrečné titulky Kamera, Bc.Tomáš Marek, 

Bc.Romana Zikmundová, 

Střih, Tomáš Marek, Hudba, 

Herobord - Water Lily, 

Longzijun - Backgroung 

music 12, Adele - Rolling 

into deep (Piano/Cello 

cover by 

ThePianoGuys),Konec 
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5 DISKUZE 

5.1 SBĚR INFORMACÍ K ZADANÉMU TÉMATU 

 Tato práce vznikla na základě nedostatku informací o tomto tématu u široké 

veřejnosti. První věcí, které jsem se věnoval, bylo studium literatury dané problematiky, 

které není mnoho. Hlavně zjištění rozdílů mezi curlingem zdravých a hendikepovaných 

lidí. Dále jsem procházel internetové zdroje, kde je malé množství instruktážních videí,  

a hledání zajímavých záběrů během hry samotné. Dále bylo nutné zvládnout zacházení 

s novou technikou na natáčení, neboť doposud jsem natáčel na videokamery  

a nyní jsem pracoval s digitálním zrcadlovým fotoaparátem. K praktické části jsem sbíral 

informace přímo během konání paralympijských her v Soči. Tabulky, které popisují 

jednotlivé bodování v průběhu zápasu a průběžného pořadí, jsou použité z internetového 

portálu Wikipedie. Ačkoliv je to veřejný portál a může tam psát kdokoliv, tak tyto tabulky 

byly ověřené podle pravdivých faktů, a díky jejich přehlednosti jsem si je dovolil použít 

v mé práci. Dalším přínosem informací k mé práci byla konzultace s panem Radkem 

Musílkem, Martinem Tlukem a Janou Břinčilovou. Oba hrající za českou reprezentaci a 

zároveň členy klubu 1.KCK Trutnov.   

5.2 SESTAVENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 

 Pro natáčení je velmi důležité, aby měl člověk vždy někoho při ruce.  

Držet mikrofon, odrazné desky, pomáhat s výbavou a se vším mi pomáhala Romana 

Zikmundová. Již jsme spolu spolupracovali na bakalářské práci, tak jsme věděli  

co má každý na starosti a jak pracovat jako tým. Druhým velmi důležitým článkem byl  

pan Radek Musílek. On, jakožto kapitán české reprezentace a mnohonásobný mluvčí  

do kamery byl ten pravý, kdo mohl povídat o tomto sportu. Některé záběry natáčela  

i Romana Zikmundová, jinak ostatní jsem natáčel já. Následný střih jsem prováděl také 

sám osobně. 

5.3 SESTAVENÍ SCÉNÁŘE, STRUKTURA PRÁCE 

 Před tím, než jsem se vydal natáčet, bylo třeba sestavit scénář a rozmyslet si, jak  

by měl film vypadat ve finální podobě. K tvorbě struktury práce mi pomohla myšlenková 

mapa, kde jsem si přehledně rozdělil samotné části videa. Dále jsem udělal osnovu  

pro mluvené slovo a podle toho, co natočíme, jsem se rozhodl dosadit záběry do sekvence 
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tak, aby měly smysl a pokud možno ukazovaly na daný problém, čí věc, kterou ve videu 

popisujeme. Důležitou částí byla i hudba na pozadí. Tu jsem vyhledával na internetu,  

kde je jí nepřeberné množství a našel jsem takové skladby, kde není potřeba platit 

autorská práva, ale autorům stačí, když jsou uvedeni v titulkách. 

5.4 NATÁČENÍ A OBSTARÁNÍ VIDEOMATERIÁLU 

 Samotné natáčení probíhalo podle předem připraveného scénáře. Záběry jsem 

natáčel na Zimních Paralympijských hrách v Soči, Eurovia lize curlingu vozíčkářů, 

mezinárodním turnaji konaným v Praze, Exhibici v Třemošné, divizní lize zdravých hráčů 

a během tréninku Jedličkova sportovního týmu. K natáčení jsem používal dvě kamery. 

Jednou z kamer byla malá sportovní kamera GoPro Hero3 Black Edition. Na tu jsme 

natáčeli na mezinárodním turnaji v Praze, jelikož jsme byli jako pomocníci a na nošení 

celého vybavení nebyl prostor a hlavně jsem nevěděl, že se budu později věnovat tomuto 

sportu více do hloubky. Tehdy to bylo natáčené čistě z důvodu památky a k prezentaci  

na předmětu ATV. Druhou kameru, na kterou jsem později natáčel, byl zrcadlový digitální 

fotoaparát Nikon D5200. 24,1 megapixelů, snímání videa ve Full-HD rozlišení a mnoho 

možností nastavení od clony, ISO parametru, rychlosti uzávěrky, po velké množství 

použitelných objektivů dává natáčení nový rozměr a umožňuje velmi zajímavé záběry.  

Na naučení se s tímto fotoaparátem jsem prostudoval několikero knih s tématikou 

natáčení na DSLR. Natáčení probíhalo bez větších problémů, jen snad s ostřením byly  

ze začátku potíže. Motorek pro ostření je hlasitější a v občasných případech je možné jej 

zaslechnout v záběrech. To se ale minimalizovalo, když jsem na fotoaparát nasadil 

směrový mikrofon značky RODE. Ten snímá zvuk tam, kam je namířený a nikoliv jako 

vestavěný mikrofon, který je prostorový. O dvě části záběrů jsem požádal Kanadskou 

asociaci paralympijských sportů a Světovou Curlingovou Federaci. Konkrétně jsem žádal  

o životní příběh Sonji Gaudetové a sestřihu ze Soči. Ačkoliv jsem se z tribun snažil natáčet 

co nejlépe, tak kvalitní a detailní záběry bych nebyl nikdy schopen vytvořit. Na průběh 

turnaje bylo nasměrováno přes 30 kamer a to se pak lépe zpracovává, než z jedné, ještě 

ke všemu vzdálené od dění. Tímto bych rád těmto lidem poděkoval. 
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5.5 ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, STŘIH VIDEOMATERIÁLU A PŘÍPRAVA DVD DO UCELENÉ 

PODOBY 

 Když jsem měl všechny záběry seskupené v počítači a roztříděné,  

tak jsem se dal na finální tvorbu videoprogramu. Soustředil jsem se na jasnost  

a přehlednost videa, aby divák věděl, o čem curling vozíčkářů pojednává a bylo mu vše 

srozumitelně vysvětleno. Ke stříhání jsem použil mě již dobře známý stříhací software 

Sony Vegas 11 na notebooku. Zde jsem provedl veškeré hlavní úpravy a střihy.  

Jelikož je můj notebook staršího data výroby a už nezvládá tak náročné operace jako 

novější počítače, byl jsem nucen finální tvorbu přenést na velký stolní počítač s větším 

výkonem. Zde jsem měl nainstalován novější software stejné značky ale s pořadovým 

číslem 13. Co jsem si však neuvědomil, byl fakt, že pokud uložím jakoukoliv změnu 

v novějším programu, tak už to nebudu moci upravovat v té starší verzi. Po dokončení 

posledních záběrů a sladění úrovně hlasitosti jsem video renderoval do formátu m2t.  

Již mně známý formát, který má kvalitní parametry a udrží počáteční kvalitu záběrů. 

Rozlišení jsem zvolil 1440x1080 a 50i snímků za vteřinu pro lepší plynulejší záběry.  

Aby měl dokument veškeré náležitosti, tak jsem ještě v programu DVD Architect 6 taktéž 

od Sony vytvořil přehledné menu s možností přehrání celého filmu najednou nebo  

po kapitolách.  

5.6 JIŽ PROBĚHNUTÉ PREZENTACE CURLINGU VOZÍČKÁŘŮ 

 Dne 28. 3. 2014 proběhla první prezentace mé práce o curlingu vozíčkářů během 

exhibice tohoto sportu v Třemošné u Plzně. Prezentace se účastnili jak zdraví, tak  

i hendikepovaní lidé z Plzně a okolí. Video mnou prezentované mělo úspěch a v současné 

době je v plánu napojit curling vozíčkářů na nově založený tým curlingu CC Meteorite. 

 Druhá prezentace proběhla na půdě Západočeské Univerzity v učebně UV - 115 na 

Borech, kde jsem přednášel na pravidelném setkání s hendikepovanými studenty ZČU. 

Opět byla prezentace kladně ohodnocena a dokonce jsem zaslechl zprávy o zájemcích, 

kteří by si curling vozíčkářů chtěli vyzkoušet. 
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ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce s názvem Wheelchair curling jako moderní 

paralympijský sport, bylo vytvoření videa seznamujícího širokou veřejnost s poměrně 

mladým sportem pro tělesně postižené jedince.  

 V teoretické části jsem se soustředil na XI. Zimní paralympijské hry v Soči, 

konkrétně na průběh turnaje curlingu vozíčkářů. Snažil jsem se o zápis z každého zápasu, 

zdůraznit klíčové okamžiky, které rozhodly o konečném stavu. Zápasy jsem zapsal dle 

herních dnů v pořadí, jak šly za sebou. Od základního kola po semifinálová a finálová 

utkání. Další kapitolou bylo sepsání mých vzpomínek na tento turnaj a na konání 

paralympijských her vůbec. 

 V praktické části, v mém případě videoprogram, který popisuje wheelchair curling, 

jsem natočil a sestříhal film do několika částí. Ve videu jsou dva životní příběhy curlerů, 

jedním z nich je kapitán české reprezentace Radek Musílek a druhou je Kanadská hráčka 

Sonja Gaudetová. Dále ve videu najdete popis curlingu vozíčkářů, a to přímo od pana 

Musílka, který vypráví o tomto sportu z vlastních zkušeností a dnes již jedenáctileté praxe. 

Následuje popsání současného stavu curlingu vozíčkářů v České Republice. Na ukázku 

jsem vybral dva turnaje. Jedním je každoroční mezinárodní turnaj konaný v Praze a 

druhým je sestřih nejlepších záběrů ze zimních paralympijských her v Soči. 

 Ačkoliv jsem v první chvíli nevěděl, jakým stylem bych měl celou práci vytvořit, aby 

bylo vše srozumitelné, tak s výběrem tématu práce i finální podobou jsem velmi spokojen. 

Během práce jsem měl mnoho možností se seznámit s výjimečnými lidmi a zažít mnoho 

okamžiků, na které budu vzpomínat do konce svého života. 
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RESUMÉ 

 The aim of this diploma thesis named a Wheelchair curling as a modern 

Paralympic sport, was to create a video and introduce it to the general public with  

a relatively young sport for disabled individuals. 

 In the theoretical part I focused on XI. Winter Paralympic Games in Sochi, focusing 

to the tournament wheelchair curling. I tried the describe every game, highlight the key 

moments that decide the final score. Matches I wrote according to game days  

in the order they went behind. From the preliminary round then the semifinal and final 

matches. Another chapter was to cover my memories and thoughts of this tournament 

and Paralympic Games that I went to. 

 In the practical part, in my case videoprogram that describes wheelchair curling,  

I shot and edited the film into several parts. In the video there are two life stories  

of curlers, one of them is the captain of the Czech national team Radek Musílek,  

and the second is the Canadian player Sonja Gaudet. Furthermore, in the video you can 

find a description of wheelchair curling, directly from Mr. Musílek, which tells about  

the sport from his own experience and now eleven years experience. Then describe  

the current state of wheelchair curling in the Czech Republic. And the show, I chose two 

tournaments. One of them is an annual international tournament held in Prague  

and the second is a highlight video of the best shots of the Paralympic Winter Games in 

Sochi. 

 Although at the beginning I did not know in what style I should work to create  

a whole thesis that will be clear to entire population, but I am very satisfied with  

the selection of the apearance of my work and final version. While working, I had many 

opportunities to meet with really nice people and experience many moments that I will 

remember for the rest of my life. 
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