
ČČEESSKKÝÝ   PPAARRAALLYYMMPPIIJJSSKKÝÝ   VVÝÝBBOORR,,   OO..   SS..   

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

IČO: 49629115 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 
za rok 

2014 
V Praze dne: 29. 6. 2015 

Kontakty: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov 

 Tel / Fax: + 420 233 017 454; + 420 242 429 213; + 420 242 429 217  

 mail: office@paralympic.cz  

Registrace u MV ČR č. II/s-OS/1-23292/94-R (spisová značka L 5727 vedená u Městského 

soudu v Praze) 

Výroční zpráva je vytvořena výhradně svépomocí a obsahuje jen stručné, výstižné a věcné 

zhodnocení daného období. 

mailto:office@paralympic.cz


 

2 

 

I.  

CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ ČESKÉHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU  

 

Český paralympijský výbor, o. s. (dále jen „ČPV“) vznikl v souladu se zákonem č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, jako samostatné občanské sdružení, 

paralelní s Českým olympijským výborem, z iniciativy International Paralympic Committee 

(dále jen „IPC“) a Comité International des Sports des Sourds, nyní - International Committee 

of Sports for the Deaf  (dále jen „ICSD“), zastřešující jednotlivé sportovní svazy zdravotně 

postižených, které jsou do ČPV sdruženy. 

ČPV ideově vychází z Českého olympijského výboru, založeného roku 1899 dr. 

Guthem - Jarkovským a z hlavních myšlenek IPC a ICSD. Jeho hlavním posláním je pěstování a 

rozšiřování myšlenek paralympismu a deaflympismu mezi trvale zdravotně postiženými 

sportovci. 

Posláním ČPV je rozvíjet a chránit paralympijské a deaflympijské hnutí, jeho aktivity 

a ideály mezi zdravotně postiženými sportovci rovnoprávně bez ohledu na druh postižení, 

přispívat k výchově všech jeho účastníků k čestnému jednání podle zásad hnutí fair play a 

Etického kodexu ČPV a tím také přispívat k jejich společenské integraci. 

ČPV hájí demokratické zásady paralympijského a deaflympijského hnutí, bojuje proti 

diskriminaci ve sportu z rasových, politických, náboženských či jiných důvodů a dbá na 

dodržování rovnoprávného postavení všech druhů trvalých zdravotních postižení a na 

dodržování zásad Etického kodexu ČPV. 

Výkonné grémium – nejvyšší orgán ČPV 

Řídícím a plenárním orgánem ČPV je jeho výkonné grémium (dále též „VG“) složené 

ze zástupců jednotlivých řádných členů. Zasedání VG se s hlasem poradním zúčastňuje 

z titulu své funkce i výkonný předseda ČPV.  
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Výkonný předseda 

Výkonný předseda ČPV je placeným zaměstnancem ČPV. Vedle předsedy ČPV je 

druhým statutárním zástupcem ČPV. Výkonný předseda je jmenován anebo odvolán 

rozhodnutím VG a je podřízen předsedovi ČPV. Každý ze statutárních zástupců je oprávněn 

jednat za sdružení samostatně. Funkce výkonného předsedy může být kumulována s jinou 

funkcí. 

Řádné členství v ČPV 

Řádnými členy ČPV jsou sportovní svazy, členěné podle jednotlivých druhů zdravotního 

postižení. Jedná se o tyto druhy trvalých zdravotních postižení (v abecedním pořadí): 

 mentálně postižení, 

 sluchově postižení, 

 spasticky postižení (zařaditelní do mezinárodní sportovní federace spasticky 

postižených CP-ISRA, tedy lokomotorická postižení zpravidla neurologického původu, 

zejména ochrnutí - převážně vlivem dětské mozkové obrny, většinově postižení 

vrozená), 

 tělesně postižení (lokomotorická postižení zpravidla ortopedického původu, zejména 

poúrazové stavy, většinově postižení získaná – to vše bez zařaditelných do CP-ISRA), 

 zrakově postižení. 

Za každý druh zdravotního postižení je v ČPV sdružen jeden svaz, výjimku tvoří tělesně 

postižení, kteří s ohledem na vzniklou situaci jsou po přechodné období, a to do doby 

jejich předpokládaného sloučení, zastoupeni dvěma samostatnými svazy – Českou 

asociací tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS) a Českým svazem tělesně 

postižených sportovců (ČSTPS).  

Řádnými členy ČPV nemohou být jednotlivci, jednotlivé sporty, jednotlivé tělovýchovné 

jednoty a sportovní kluby nebo jiná sportovní sdružení. 
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Sdružené svazy 

 Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (převážně poúrazové stavy) – dále 

jen ČATHS 

 Česká federace Spastic Handicap, o. s. (sportovci ochrnutí převážně na následky dětské 

mozkové obrny, zejména jde o vady vrozené) – dále jen ČFSH 

 Český svaz mentálně postižených sportovců, o. s. – dále jen ČSMPS  

 Český svaz neslyšících sportovců (vady sluchu, vrozené i získané) – dále jen ČSNS 

 Český svaz tělesně postižených sportovců (převážně poúrazové stavy) – dále jen ČSTPS 

 Český svaz zrakově postižených sportovců, o. s. (vady zraku vrozené i získané) – dále 

jen ČSZPS 

Přidružené členství 

Statut přidruženého člena má Český svaz vnitřně postižených sportovců, o. s. (vnitřní 

postižení, transplantace, onemocnění srdce, cév, plic,…) – dále jen ČSVPS, jehož aktivity 

nejsou na programu paralympiád a deaflympiád. O přijetí dalších přidružených členů 

rozhoduje výkonné grémium ČPV. 

Sportovní svazy jsou samostatné právní subjekty, které dále sdružují na území České 

republiky 157 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s celkovou základnou 15 419 

registrovaných členů (mimo přidruženého svazu ČSVPS). Systematická sportovní příprava 

reprezentantů je zabezpečovaná právě prostřednictvím sdružených sportovních svazů, které 

rovněž organizují domácí mistrovské soutěže ve sportovních odvětvích a zajišťují účast na 

světových soutěžích na úrovni mistrovství světa, mistrovství Evropy, kvalifikačních turnajích, 

postupových soutěžích a světových i evropských pohárech. Zabezpečení účasti reprezentace 

České republiky na letních a zimních paralympiádách a deaflympiádách (obdoba 

paralympiád, avšak pouze pro neslyšící, konají se vždy v lichých letech) je od roku 1994 

úkolem ČPV. Nově je tak tomu i u Global Games (GG) pro mentálně postižené do doby 

obnovení jejich plnohodnotného programu na paralympiádách. 
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Členská základna 

Stav k 31. 12. 2014 dle oficiální statistiky České unie sportu 

Svaz Počet klubů Počet členů 

ČATHS 24 1 670 

ČSTPS 42 1 351 

ČFSH 11 4 883 

ČSMPS 41 3 236 

ČSNS 15 2 627 

ČSZPS 24 1 652 

CELKEM 157 15 419 
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II.  

STRUČNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SPORTOVCŮ NA SPORTOVNÍCH 

SOUTĚŽÍCH  

Nejvýznamnější sportovní událostí pro sportovce s handicapem byly XI. Zimní 

paralympijské hry, které se uskutečnily ve dnech 7. – 16. března 2014 v ruském přímořském 

městě Sochi. Her se zúčastnilo 547 sportovců ze 45 zemí světa, kteří bojovali o 72 sad 

medailí, v pěti sportovních odvětvích. Dle konečných statistik od organizátorů, samotné 

sportovce přímo na sportovištích podporovalo přes 300tisíc fanoušků a dalších 2,1 bilionů 

jim fandilo u televizních obrazovek po celém světě. Hry se tak staly nejsledovanější v historii.  

Sportovci měli dvě vesnice, horskou a přímořskou. Na sportovištích v přímořské 

vesnici se odehrály zápasy sledge hokejistů a také utkání v curlingu. Sportoviště v horském 

středisku uvítala alpské a severské lyžaře, biatlonisty a také snowboardery. 

Do Sochi odletěla celkem 37 členná výprava, v ní bylo 18 sportovců, zbytek týmu 

tvořili jejich trenéři, fyzioterapeuti, servisní technici, kustodi a členové vedení 

výpravy. Vlajkonošem naší výpravy byl lyžař Stanislav Loska, který byl rekordmanem v české 

výpravě. Hry v Sochi se pro našeho zkušeného lyžaře staly již šestými paralympijskými hrami 

v řadě! Poprvé se mezi lyžařskou elitou na paralympiádě představil už v roce 1994 

v Lillehammeru, kde také vybojoval bronzovou medaili.  

Čeští sportovci soutěžili ve dvou sportech – sledge hokeji a v alpském lyžování. 

Jednou z nových disciplín alpského lyžování byl také snowboard, ve kterém měla Česká 

republika své zastoupení. Tomáš Vaverka (ČFSH) nakonec v disciplíně Snowboard Cross 

vybojoval výborné 5. místo.  

V alpském lyžování měla Česká republika tři zástupce - Stanislava Losku s Oldřichem 

Jelínkem (oba ČATHS) a Patrika Hetmera s trasérem Miroslavem Máčalou (ČSZPS). Pro 

Patrika Hetmera znamenaly hry v Sochi první účast na paralympijských hrách, nejlepšího 

výsledku dosáhl v Superkombinaci, kde se svým trasérem vybojoval 7. místo. Ve slalomu si o 

jedno místo pohoršil a skončil tak na 8. místě. Stanislav Loska se ve slalomu umístil na 21. 

místě.  
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Nejpočetnější zastoupení měl pak náš sledge hokejový tým, který se skládal z dvanácti 

hráčů do pole a dvou gólmanů (všichni ČATHS). Tým sledge hokejistů se nakonec umístil na 

5. místě. 

 

UMÍSTĚNÍ ČESKÝCH SPORTOVCŮ  

Na XI. Zimních paralympijských hrách – Sochi, Rusko 

7. – 16. března 2014 

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ  SPORTOVCŮ ČR  

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ 
SPORTOVCI DISCIPLÍNA UMÍSTĚNÍ 

Patrik Hetmer, trasér Miroslav Máčala 
(ČSZPS) 

 

Superkombinace 7. místo 

Slalom 8. místo 

Obří slalom nedokončil 

Super – G nedokončil 

Oldřich Jelínek (ČATHS) Obří slalom nedokončil 

Slalom nedokončil 

Superkombinace nedokončil 

Super – G nedokončil 

Stanislav Loska (ČATHS) Slalom 21. místo 

Tomáš Vaverka (ČFSH) Snowboard Cross 5. místo 

 

SLEDGE HOKEJ 
SPORTOVCI UMÍSTĚNÍ 

Hráči (ČATHS): Miroslav Hrbek, Michal Geier, Jiří Raul, David 
Palát, Zdeněk Hábl, Zdeněk Krupička, Libor Hulín, Erik Fojtík, 
Michal Vápenka, David Motyčka, Jiří Berger, Tomáš Kvoch, 
Zdeněk Šafránek, Pavel Kubeš 

5. místo 
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MEDAILOVÉ ZISKY 

Z MISTROVSTVÍ SVĚTA 

 

INAS halové mistrovství světa v atletice mentálně postižených sportovců 

Datum: 26. 2. – 3. 3. 2014  Místo: Reims, Francie 
Počet sportovců: 2 Celkem medailí: 1 – 0 – 0  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Veronika Skuhrovská (ČSMPS) 1. místo Víceboj 

Zuzana Svátková (ČSMPS) 3. místo Běh 400m 

3. místo Běh 200m 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 

 

Mistrovství světa INAS v klasickém lyžování mentálně postižených sportovců 

Datum: 18. – 23. 3. 2014 Místo: Estonsko, Talin 
Počet sportovců: 5 Celkem medailí: 0 – 0 – 2  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Dalibor Havelka (ČSMPS) 3. místo 1 km sprint 

Marcela Baloghová (ČSMPS) 3. místo 1 km sprint 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 

 

Mistrovství světa UCI v dráhové cyklistice tělesně, spasticky a zrakově 
postižených sportovců 

Datum: 9. – 13. 4. 2014  Místo: Aguascalientes, Mexiko 
Počet sportovců: 4 
ČFSH: 2 
ČATHS: 2 

Celkem medailí: 0 – 1 – 1  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Ivo Koblasa (ČFSH) 3. místo časovka na 1 km s pevným startem 

(C2) 

Jiří Ježek (ČATHS) 2. místo stíhací závod na 4 km (C4) 

Účast zabezpečoval Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců a Česká federace Spastic 

Handicap 
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Mistrovství světa INAS v cyklistice mentálně postižených sportovců 

Datum: 16. – 22. 6. 2014 Místo: Račice, ČR 

Počet sportovců: 4 Celkem medailí: 0 – 3 – 1  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Marcela Baloghová (ČSMPS) 2. místo časovka na 5km 

2. místo silniční závod na 25km 

Dalibor Havelka (ČSMPS) 2. místo časovka na 10km 

Tým ČR 3. místo časovka družstev 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 

Mistrovství světa INAS v tenise mentálně postižených sportovců 

Datum: 17. – 22. 6. 2014 Místo: Mont de Marsan, Francie 
Počet sportovců: 4 Celkem medailí: 1 – 1 – 2  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Ondřej Sedliský (ČSMPS) 1. místo smíšená čtyřhra 

3. místo dvouhra 

Ondřej Sedliský, Jakub Jerhot 
(ČSMPS) 

2. místo čtyřhra 

Josef Hus, Jiří Humhal (ČSMPS) 3. místo čtyřhra 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 

Mistrovství Evropy IFDS v jachtingu tělesně postižených sportovců 

Datum: 28. 6. – 4. 7. 2014 Místo: Sneekmere, Nizozemí 

Počet sportovců: 2 Celkem medailí: 1 – 0 – 0  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Alexander Sadílek (ČATHS) 1. místo LT 2,4mR 

Účast zabezpečovala Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců 

IWAS světové hry mládeže tělesně postižených sportovců 

Datum: 3. - 8. 8. 2014 Místo: Stoke Mandeville, Velká Británie 
Počet sportovců:  
ČATHS - 6 
ČSTPS – 9 

Celkem medailí: 13 – 15 – 11  
 

Jména sportovců - medailistů Umístění  Disciplína 
Tereza Jakschová (ČATHS) 2. místo 100m 

2. místo Hod oštěpem 

Martin Kukla (ČATHS) 3. místo Hod oštěpem 

David Půlpán (ČATHS) 2. místo Stolní tenis - dvouhra 

1. místo Stolní tenis - družstva 

Marian Fiala (ČATHS) 2. místo 100m znak 

3. místo 400m volný způsob 
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3. místo 100m motýlek 

Vendula Dušková (ČSTPS) 1. místo 400m volný způsob 

1. místo 100m prsa 

1. místo 100m znak 

1. místo 200m polohový závod 

1. místo 100m volný způsob 

1. místo 50m volný způsob 

Nicole Habermannová (ČSTPS) 2. místo 400m volný způsob 

2. místo 100m znak 

2. místo 100m volný způsob 

2. místo 100m prsa 

3. místo 200m polohový závod 

Jakub Voráček (ČSTPS) 2. místo 100m prsa 

3. místo 100m znak 

Petra Flekačová (ČSTPS) 1. místo 50m motýlek 

2. místo 50m volný způsob 

Dominik Kurka (ČSTPS) 1. místo 100m prsa 

1. místo 50m volný způsob 

2. místo 50m znak 

2. místo 100m volný způsob 

3. místo 50m prsa 

Agáta Koupilová (ČSTPS) 3. místo 50m volný způsob 

3. místo 400m volný způsob 

3. místo 100m volný způsob 

Dominika Míčková (ČSTPS) 1. místo 50m prsa 

2. místo 100m prsa 

2. místo 100m volný způsob 

2. místo 50m volný způsob 

3. místo 200m volný způsob 

Milan Man (ČSTPS) 1. místo 50m znak 

1. místo 100m znak 

3. místo 50m motýlek 

Účast zabezpečovala Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců a Český svaz tělesně 

postižených sportovců 

Mistrovství světa UCI v silniční cyklistice tělesně, spasticky a zrakově 
postižených sportovců 

Datum: 28. 8. - 1. 9. 2014 Místo: Greenville, USA 

Počet sportovců: 7 
ČFSH: 4 
ČATHS: 4 
ČSTPS: 1 

Celkem medailí: 1 – 3 – 1  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Jiří Bouška (ČFSH) 1. místo časovka jednotlivců (C4) 

3. místo silniční závod (C4) 

Ivo Koblasa (ČFSH) 2. místo silniční závod (C2) 

Jiří Hindr (ČFSH) 2. místo časovka jednotlivců (T1) 

2. místo silniční závod (T1) 
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Účast zabezpečovala Česká federace spastic handicap, Česká asociace tělesně handicapovaných 

sportovců a Český svaz tělesně postižených sportovců 

Mistrovství světa ITTF ve stolním tenise tělesně postižených sportovců 

Datum: 5.  - 15. 9. 2014 Místo: Peking, Čína 
Počet sportovců: 3 Celkem medailí: 1 – 0 – 0  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Ivan Karabec (ČATHS) 3. místo dvouhra 

Účast zabezpečovala Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců 

 

Mistrovství světa IBSA ve vzpírání zrakově postižených sportovců 

Datum: 12.  - 20. 10. 2014 Místo: Antalya, Turecko 
Počet sportovců: 1 Celkem medailí: 1 – 0 – 0  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Martin Biháry (ČSZPS) 1. místo Kategorie muži do 82,5kg 

Účast zabezpečoval Český svaz zrakově postižených sportovců 

 

Z MISTROVSTVÍ EVROPY 

 

Mistrovství Evropy EDSO v bowlingu sluchově postižených sportovců 

Datum: 14. – 24. 5. 2014 Místo: Vídeň, Rakousko 

Počet sportovců: 12 Celkem medailí: 0 – 0 – 1  
Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Tým ČR 
(Kateřina Klofáčová, Pavlína 

Maléřová, Kateřina Janošcová, 
Lenka Maroušková, Monika 

Čechovská - ČSNS) 

3. místo družstva 

Účast zabezpečoval Český svaz neslyšících sportovců 
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Mistrovství Evropy INAS v atletice mentálně postižených sportovců 

Datum: 11. – 16. 6. 2014 Místo: Bergen op Zoom, Nizozemí 

Počet sportovců: 2 Celkem medailí: 0 – 2 – 1  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Veronika Skuhrovská (ČSMPS) 2. místo sedmiboj 

3. místo 100m překážek 

Veronika Votrubová (ČSMPS) 2. místo hod oštěpem 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 

 

Mistrovství Evropy IPC v lukostřelbě tělesně a spasticky postižených 
sportovců 

Datum: 27.7. - 3. 8. 2014 Místo: Nottwill, Švýcarsko 

Počet sportovců:  
 4 (ČFSH) 

 4 (ČATHS) 

Celkem medailí: 0 – 0 – 1  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
David Drahonínský (ČFSH) 3. místo Kladkový luk - open W1 

Účast zabezpečovala Česká federace Spastic Handicap a Česká asociace tělesně handicapovaných 

sportovců 

 

Mistrovství Evropy IPC v plavání tělesně, mentálně a zrakově postižených 
sportovců 

Datum: 4. - 10. 8. 2014 Místo: Eindhoven, Nizozemí 

Počet sportovců:  
 ČATHS – 1 

 ČSTPS - 2 

Celkem medailí: 1 – 1 – 0  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Arnošt Petráček (ČATHS) 1. místo 50m znak 

2. místo 50m volný způsob 

Účast zabezpečovala Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců a Český svaz tělesně 

postižených sportovců 
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Mistrovství Evropy INAS v plavání mentálně postižených sportovců 

Datum: 17. – 24. 8. 2014 Místo: Liberec, ČR 
Počet sportovců: 2 Celkem medailí:  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Adéla Míková (ČSMPS) 2. místo 200m volný způsob 

2. místo 200m polohový závod 

2. místo 400m volný způsob 

3. místo 50m volný způsob 

3. místo 100m motýl 

3. místo 800m volný způsob 

3. místo 50m motýl 

3. místo 100m prsa 

3. místo 100m znak 

3. místo 50m znak 

3. místo 100m volný způsob 

Vladimír Hlaváč (ČSMPS) 2. místo 50m prsa 

2. místo 50m znak 

2. místo 100m prsa 

3. místo 200m prsa 

3. místo 50m volný způsob 

3. místo 100m znak 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 
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Mistrovství Evropy v atletice IPC spasticky, tělesně, mentálně a zrakově 
postižených sportovců 

Datum: 18. - 23. 8. 2014 Místo: Swansea, Velká Británie 

Počet sportovců: 
 ČFSH: 8 

 ČATHS: 5 

Celkem medailí: 2 – 1 – 6  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Eva Berná (ČFSH) 1. místo Vrh koulí 

3. místo Hod oštěpem 

Dušan Grézl (ČFSH) 2. místo Vrh koulí 

Petr Vrátil (ČFSH) 3. místo Vrh koulí 

3. místo Hod oštěpem 

Martin Dvořák (ČFSH) 3. místo Vrh koulí 

Eva Kacanu (ČATHS) 3. místo Hod oštěpem 

Jaroslav Petrouš (ČATHS)  3. místo Hod diskem 

Jan Vaněk (ČATHS) 1. místo Vrh kuželkou 

Účast zabezpečovala Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců a Česká federace Spastic 

Handicap 

Mistrovství Evropy IBSA ve střelbě zrakově postižených sportovců 

Datum: 19. - 24. 11. 2014 Místo: Dadaj, Polsko 

Počet sportovců: 1 Celkem medailí: 1 

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 
Martin Adámek (ČSZPS) 3. místo Komb. - tři pozice 

Účast zabezpečoval Český svaz zrakově postižených sportovců 
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III.  

ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍCH STYCÍCH  

V průběhu roku 2014 si svazy průběžně delegovaly své zástupce na stěžejní akce roku stejně 

jako na významná zasedání mezinárodních sportovních federací. 

Pořadatel Akce Termín Místo konání Delegát 

EDSO Schůze výboru EDSO 11. - 14. 6. 2014 Ål, Norsko Ota Panský 

IOF Komise sportovců 6. 7. 2014 Lavarone, Itálie Jana Kosťová 

IPC IPC klasifikační mítink 23. 8. 2014 Bad Honnef, 

Německo 

Roman Suda 

EDSO Schůze výkonného výboru 

EDSO + kongres EDSO 

17. - 20. 9. 2014 Antalya, Turecko Ota Panský 

Marcela Hyklová 

Jiří Kolíska 

INAS EUROPE Valná hromada jednání 

výkonného výboru a 

technické komise 

23. - 26. 10. 2014 Loano, Itálie Alena Erlebachová 

Pavel Tilinger 

EDSO Schůze výkonného výboru 

EDSO 

6. - 9. 11. 2014 Madrid, Španělsko Ota Panský 

EDSO II. Workshop pro ženy 

funkcionářky 

7. - 9. 11. 2014 Madrid, Španělsko Marcela Hyklová 

 

Vysvětlivky: INAS EUROPE – Evropská sportovní federace pro osoby s mentálním postižením 

IPC – Mezinárodní paralympijský výbor 

EDSO – Evropský deaflympijský výbor 

IOF – Mezinárodní orientační federace 
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IV.  

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC ROKU 2014 

Český paralympijský výbor vyhlašuje anketu Nejlepší handicapovaný sportovce roku 

od roku 1998. O výsledku rozhoduje hlasováním 50 odborníků z řad funkcionářů a trenérů ze 

všech sdružených svazů. Na základě jejich rozhodnutí byli vyhlášeni nejlepší handicapovaní 

sportovci za rok 2014 v několika kategoriích napříč svazy.  

Vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce za rok 2014 proběhlo 17. března 

2015 v Top Hotelu Praha, za účasti našich nejlepších sportovců a významných osobností 

českého sportu. 

Nejvýznamnější sportovní událostí roku 2014 byly Paralympijské hry, které se konaly 

v ruském Sochi. Čeští reprezentanti sice nedosáhli na medailové příčky, nicméně i tak 

předvedli obdivuhodné výkony. Během slavnostního večera za ně byl ve zvláštní kategorii 

vyznamenán národní sledge hokejový tým, který na paralympijském turnaji obsadil pátou 

příčku. Vyznamenán byl také snowboard-crossař Tomáš Vaverka, který v Sochi skončil taktéž 

na pátém místě. 
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V jednotlivých sportech se během roku nejvíce dařilo cyklistům, celkovým vítězem 

letošního vyhlášení se stal cyklista Jiří Bouška. Pětatřicetiletý cyklista z České federace 

Spastic Handicap (ČFSH) prožil vydařenou sezónu a vybojoval několik cenných umístění. 

Nejvýznamnějším umístěním byl beze sporu titul mistra světa v silniční časovce, který si Jiří 

Bouška vyjel na MS v americkém Greenville. Na silničním mistrovství ČR si dojel pro titul 

mistra ČR a na konci sezóny mu patřilo druhé místo ve světovém poháru. Tyto úspěchy 

nakonec vynesly profesionálnímu cyklistovi i první příčku na světovém žebříčku UCI za rok 

2014.  

 

Na druhém místě se umístil další cyklista, Jiří Ježek z České asociace tělesně 

handicapovaných sportovců (ČATHS), který celý světový pohár vyhrál.  

 Na třetím místě se umístil stolní tenista Ivan Karabec (ČATHS), kterému k této příčce 

dopomohla zejména bronzová medaile z mistrovství světa. Na dalších příčkách se objevil 

plavec Arnošt Petráček (ČATHS) a atletka Eva Berná (ČFSH), následováni hned čtyřmi 

zástupci Českého svazu mentálně postižených sportovců (ČSMPS). Tenistou Ondřejem 

Sedliským na šestém místě, atletkou Veronikou Skuhrovskou, která získala zároveň ocenění 

jako juniorka roku, a dvojicí plavců Vladimírem Hlaváčem a Adélou Míkovou. Desítku 
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nejúspěšnějších sportovců roku 2014 uzavírá lyžař Patrik Hetmer z Českého svazu zrakově 

postižených sportovců (ČSZPS) spolu se svým trasérem Miroslavem Máčalou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tentokrát volili zástupci nového člena síně slávy, tím se nakonec stal bývalý vynikající 

reprezentant v atletice, medailista z paralympiád v Sydney, Aténách a Pekingu a 

několikanásobný mistr světa, Martin Němec. 

Celkové pořadí:  

Pořadí Jméno Příjmení Sport Svaz 
1. místo Jiří Bouška cyklistka ČFSH 

2. místo Jiří Ježek cyklistika ČATHS 

3. místo Ivan Karabec stolní tenis ČATHS 

4. místo Arnošt Petráček plavání ČATHS 

5. místo Eva Berná atletika ČFSH 

6. místo Ondřej Sedliský tenis ČSMPS 

7. místo Veronika Skuhrovská atletika ČSMPS 

8. místo Vladimír Hlaváč plavání ČSMPS 

9. místo Adéla Míková plavání ČSMPS 

10. místo Patrik 
Miroslav 

Hetmer 
Máčala (trasér) 

alpské lyžování ČSZPS 
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Kolektiv roku 2014 
tým žen ČR 

Monika Čechovská, Kateřina Janošcová, Kateřina Klofáčová, 
Pavlína Maléřová, Lenka Maroušová, Pavla Černá  

bowling ČSNS 

      

Junior roku 2014 - ženy 
Veronika Skuhrovská  atletika ČSMPS 

 

Junior roku 2014 - muži 
Ivo Koblasa  cyklistika ČFSH 

 

Objev roku 2014 - ženy 
Tereza Jakschová atletika ČATHS   

 

Objev roku 2014 - muži 
David Půlpán stolní tenis ČATHS   

 

Trenér roku 2014 
Karel Kraus ČSMPS 

Jiří Bříza ČATHS 

František Dostálek ČSZPS 

Jaroslav Grygar ČSNS 

Petr Vrátil ČFSH 

 

Síň slávy 
Martin Němec atletika ČATHS 
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V.  

MARKETING ČPV  

 

Výhradním marketingovým partnerem Českého paralympijského týmu je Premier 

Sports CZ s.r.o.. Spolupráce je smluvně zabezpečená i na následující období včetně Letní 

paralympiády Rio de Janeiro 2016. 

Zvláštní poděkování patří všem podporovatelům, především MŠMT ČR, partnerům 

ČPT, ale i dobrovolným spolupracovníkům, rodičům, trenérům a všem příznivcům bez 

kterých by nebylo možné organizovat naši činnost na takové úrovni, aby přinášela skvělé 

výsledky sportovců. 
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VI.  

VG ČPV A SEKRETARIÁT  

 

Složení VG ČPV: 

 Vojtěch Volejník (ČSNS) – předseda 

 Jaroslav Pata (ČSZPS) – člen 

 Josef Filip (ČSMPS) – člen 

 Viktor Zapletal (ČATHS) – člen 

 Ondřej Sejpka (ČFSH) – člen 

 Radka Kučírková (ČSTPS) – člen 

 

VG ČPV zasedalo 6x k vyřešení periodických i aktuálních úkolů. Účast členů VG na 

těchto jednáních byl 89%. Bylo přijato 117 závěrů (VG ČPV: 67x bere na vědomí, 39x 

schvaluje, 11x ukládá), jejichž realizace je kontrolovaná a prověřovaná VG ČPV. 

Z projednávaných otázek vyvstalo 11 úkolů pro členy VG ČPV a pracovníky 

sekretariátu ČPV. Úkoly jsou termínované a jejich plnění je vyhodnocováno na zasedáních 

VG. Usnesení z jednotlivých jednání VG ČPV jsou archivovány sekretariátem ČPV. Členům VG 

a přítomným jednání se zasílají elektronicky formou zápisu. 

Organizační, technické, ekonomické a finanční náležitosti sekretariátu ČPV, včetně 

mzdových otázek jeho zaměstnanců, podléhají řízení výkonnému předsedovi ČPV.  

 

 

 



 

22 

 

VII.  

SITUAČNÍ ZPRÁVA VÝKONNÉ PŘEDSEDKYNĚ KE STAVU V ČESKÉM  

PARALYMPIJSKÉM  HNUTÍ  

 

Také v roce 2014 přetrvával rozkol v řadách Českého paralympijského výboru (ČPV) 

mezi dvěma svazy, které reprezentují zájmy tělesně postižených sportovců – Českého svazu 

tělesně postižených sportovců (ČSTPS) a České asociace tělesně handicapovaných sportovců 

(ČATHS). Stále tak přetrvává stav, kdy jedno postižení zastupují v ČPV dva svazy a kdy se oba 

tyto svazy nedokážou dohodnout na svém sjednocení. 

Počátky rozkolu, který ČPV musí ve svých řadách stále řešit, sahají až do roku 2004, kdy 

ČSTPS přestal být považován za člena ČPV. Formálně byl spor ukončen rozsudkem 

Městského soudu v Praze v roce 2010, který rozhodl, že ČSTPS nikdy nepřestal být členem 

ČPV, ale zároveň konstatoval, že příčinou celého sporu bylo neodpovědné a lehkovážné 

jednání statutárního zástupce ČSTPS, jenž oznámil vystoupení svazu z ČPV, ke kterému dle 

platných stanov ČSTPS neměl oprávnění. 

Část tělesně postižených sportovců v roce 2005 založila novou organizaci – ČATHS, do níž 

vstoupila část členů ČSTPS. Někteří sportovci si však ponechali dvojí členství. V každém 

případě sportovce se stejným handicapem doposud zastupují dvě samostatné organizace, 

což je z pohledu národních i mezinárodních struktur dlouhodobě neudržitelné. 

Také proto se do věci koncem září 2011 vložil Mezinárodní paralympijský výbor (IPC), který 

oznámil okamžité pozastavení účasti ČPV na všech činnostech IPC, s výjimkou účasti 

sportovců na soutěžích pod patronací IPC, pokud v ČPV nebude vyřešeno několik podmínek. 

Jednou z nich bylo mimo jiné sloučení obou svazů zastupujících tělesně postižené sportovce. 

ČSTPS a ČATHS o sloučení s větší či menší intenzitou jednaly v podstatě od roku 2012, do 

dnešního dne ovšem k jejich sloučení nedošlo, a to v žádném ze stanovených termínů. 

Signatáři Memoranda se navíc zavázali nejpozději do 31. 12. 2012 společně vytvořit a 

přijmout nové stanovy vycházející z připravované nové struktury ČPV. Nejpozději do konce 

uvedeného roku měly také dva dosud samostatné svazy tělesně handicapovaných sportovců 

vytvořit novou, jednotnou organizaci. Tak se ale nestalo. 

Není pochyb, že stav, kdy několik let po podepsání Memoranda o porozumění stále existují 

dva autonomní svazy zastřešující tělesně postižené sportovce, je nežádoucí a ohrožuje jak 

fungování a podporu tělesně postižených sportovců, tak i sport všech handicapovaných 

sportovců jako takový. 

ČPV proto nabídl na konci roku 2013 řešení, kterým chtěl splnit svou odpovědnost vůči všem 

zdravotně handicapovaným sportovcům, kteří chtějí Českou republiku reprezentovat. Tímto 

řešením bylo vytvoření zcela nového zastřešujícího občanského sdružení s názvem Český 

spolek pro sport tělesně postižených (ČSSTP). Členství v něm bylo nabídnuto oběma svazům 
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tělesně postižených sportovců, tj. ČSTPS i ČATHS. Sdružení zaštítil a jeho činnost garantuje 

ČPV. ČSSTP však během roku 2014 fakticky žádnou činnost nevykázal. 

Členství v novém spolku totiž přijala pouze ČATHS, ČSTPS do spolku hned po oznámení jeho 

vzniku a nabídce členství vstoupit odmítl. Předsedkyně ČSTPS Mgr. Radka Kučírková ostatně 

odmítala valnou většinu návrhů, které byly předkládány na VG ČPV, a pokud jsou schváleny 

demokratickou většinou, nerespektuje je, čímž mimo jiné porušuje stanovy ČPV. 

Situaci mezi členy ČPV v roce 2014 vyhrotila předsedkyně ČSTPS Mgr. Radka Kučírková dále 

tím, že zpochybňovala existenci ČATHS, její členství v ČPV, přičemž z této pozice odmítala 

s ČATHS o čemkoliv jednat. 

Předsedkyně ČSTPS v roce 2014 odmítla státní finance pro svůj svaz, k nestátním finančním 

prostředkům odmítla dodat podklady, čímž znemožnila jejich poskytnutí. V obou případech 

jde dle mého názoru jednoznačně proti oprávněným zájmům sportovců tohoto svazu. Od 

června roku 2014 pak R. Kučírková svou osobní neúčastí bojkotuje jednání výkonného grémia 

ČPV s tím, že se jich nebude zúčastňovat do té doby, dokud bude ČATHS členem ČPV. 

Další vývoj v této záležitosti nelze predikovat a ČPV s ním nemůže nic dělat, protože se 

nemůže vměšovat do vnitřních věcí jiných spolků, byť jde o jeho členské svazy. Jedinou 

nadějí je tak to, že se funkcionáři obou sportovních spolků konečně dohodnou na sjednocení. 

Mgr. Alena Erlebachová, výkonná předsedkyně ČPV 
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VIII.  

FINANCE –  ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

Český paralympijský výbor byl v roce 2014 převážně financován ze státních zdrojů, a to 

prostřednictvím MŠMT. Nedílnou součástí financování ČPV je také podpora našich partnerů. 

Finance byly dále rozdělovány na základě schváleného rozpočtu ČPV a to jak na činnost 

samotného ČPV, tak i na činnost sdružených svazů.  

 

 

 

PŘÍLOHY: 

Účetní závěrka: 

 Rozvaha – kopie originálu s podpisem statutárního zástupce 

 Výkaz zisků a ztráty – kopie originálu s podpisem statutárního zástupce 

 Příloha k účetní závěrce – kopie originálu s podpisem statutárního zástupce 

 Výrok auditora 

 


