
 

 

Otevřený dopis Výkonnému grémiu Českého paralympijského výboru  

Věc: Odvolání výkonné předsedkyně Aleny Erlebachové a předsedy 

Českého paralympijského výboru Ondřeje Sejpky.  

Situace v českém paralympijském sportu dospěla do okamžiku, kdy my sportovci už 

nechceme pouze nečinně přihlížet. Na jednotlivce, kteří kritizovali situaci v českém sportu 

handicapovaných, byl vyvíjen nátlak, aby si své výtky nechali pro sebe, proto jsme se 

rozhodli vystoupit s kritikou ČPV jednotně.  

Paralympijský, deaflympijský sport v České republice se nachází ve stavu vážné krize! Je bez 

koncepce, bez systému, bez metodiky, bez marketingu a jen s minimálními finančními 

prostředky.  

Ondřej Sejpka byl do funkce předsedy Českého paralympijského výboru zvolen 21. prosince 

2016, od té doby nepředložil žádný konkrétní koncept směřování vrcholového sportu 

handicapovaných v České republice. Výkonná předsedkyně ČPV stále slibuje lepší podmínky, 

ale i její jednání a kroky postrádají koncept s jasnou představou, kam chce sport lidí 

s postižením posunout.  

Projekt „TopTeam“ nemá jasné financování, je nekoncepční a nikomu z vrcholových 

sportovců jeho situaci nevyřeší.  

Projekt „Paralympijská výzva“ je součástí Sazka olympijského víceboje. Tento projekt má 

správnou, původní myšlenku. Jejím úkolem je vyhledávat nové talenty a přivést 

handicapované děti ke sportu. Paralympijská výzva ale probíhá převážně na speciálních 

školách pro žáky se sníženým intelektem. Chybí tedy zcela jednoznačně více úrovní, kde by 

mohl být projekt realizován. Český paralympijský, deaflympijský sport postrádá mladou 

generaci, která by nahradila úspěšné sportovce, jenž odešli z vrcholového sportu nebo se na to 

velmi brzy chystají. Tento projekt by mohl využít svůj potenciál k získání nových talentů, ale 

ne tak, jak je nyní v současné době realizován.  

Dalším problémem jsou stanovy, které jsou zastaralé, nedostačující. Na nové stále čekáme (už 

několik let). V nových stanovách by mělo být zahrnuto dělení po sportech a až poté po 

handicapech. Měla by být nastavena i spolupráce se svazy nehandicapovaných (odpadla by 

nutnost sloučení ČATHS a ČSTPS).  

Vadí nám i nulová spolupráce s Českým olympijským výborem, minimální prezentace 

sportovců s handicapem (tu dělají jiní – např. Cesta za snem, takovéto projekty by měl mít na 

starosti Český paralympijský výbor atd.). 

Program druhé kariéry: Chtěli bychom informace pro paralympioniky, kteří o tomto projektu 

mnoho netuší.  



 

 

Dále požadujeme přesné informace o tom, co je společnost Česká paralympijská s.r.o. a proč 

přes tuto společnost „tečou“ finance do ČPV. 

Nechceme jen kritizovat. Nabízíme pomoc.  

Dopis je psán za sportovce, kteří se situací chtějí něco dělat.  

 

Děkujeme  

 Jiří Ježek, cyklistika (šestinásobný paralympijský vítěz, několikanásobný 

paralympijský medailista, mistr světa, mistr Evropy) 

 David Drahonínský, lukostřelba (paralympijský vítěz a medailista, mistr světa, mistr 

Evropy) 

 Jan Povýšil, plavání (pětinásobný paralympijský medailista, mistr světa, mistr 

Evropy)  

 Eva Datinská, atletika (čtyřnásobná paralympijská medailistka, mistryně světa, 

mistryně Evropy)  

 Michal Stark, cyklistika (paralympijský medailista, mistr světa, mistr Evropy) 

 Aleš Kisý, atletika, ragby (paralympijský medailista, několikanásobný medailista 

z mistrovství světa a Evropy) 

 Anna Pešková, alpské lyžování (dvojnásobná paralympijská medailistka, mistryně 

světa) 

 Tereza Diepoldová, cyklistika, plavání (medailistka z paralympijských her, 

medailistka z mistrovství světa) 

 Vojtěch Vašíček, atletika (paralympijský vítěz) 

 Roman Kolek, atletika (trojnásobný paralympijský medailista, medailista z 

mistrovství světa) 

 Jiří Suchánek, stolní tenis (paralympijský medailista, několikanásobný medailista 

z mistrovství Evropy) 

 Šárka Musilová, lukostřelba (paralympijská medailistka) 

 Miroslav Šperk, atletika, alpské lyžování, basketbal, florbal (paralympijský 

medailista, mistr Evropy, medailista z mistrovství světa a Evropy, člen reprezentace) 

 Jaroslav Hadrava, stolní tenis (účastník paralympijských her, medailista 

z mistrovství Evropy družstev, bývalý předseda STK stolního tenisu vozíčkářů) 

 Zdeněk Šafránek, sledge hokej – kapitán reprezentace (trojnásobný účastník 

paralympijských her) 

 Tomáš Nevěčný, basketbal, cyklistika, triatlon (český reprezentant, mistr republiky) 

 Radek Musílek, curling (kapitán české reprezentace) 

 David Palát, sledge hokej (trojnásobný účastník paralympijských her) 

 Miroslav Hrbek, sledge hokej (trojnásobný účastník paralympijských her) 

 Patrik Hetmer, alpské lyžování (dvojnásobný účastník paralympijských her)  



 

 

 Zdeněk Hábl, sledge hokej (trojnásobný účastník paralympijských her) 

 Kateřina Cuřínová, boccia (účastnice paralympijských her) 

 Jan Herman, florbal (několikanásobný vítěz české ligy, český reprezentant) 

 Anna Luxová, atletika (dvojnásobná účastnice paralympijských her, juniorská 

mistryně světa) 

 Karel Wágner, sledge hokej (účastník paralympijských her) 

 Vendula Dušková, plavání (účastnice paralympijských her, medailistka z mistrovství 

Evropy a světa)  

 Filip Coufal, plavání (trojnásobný účastník paralympijských her)  

 Patrik Jahoda, cyklistika (pětinásobný vítěz závodů světového poháru, vítěz 

celkového pořadí světového poháru) 

 Tomáš Mošnička, cyklistika, vzpírání (mistr světa, medailista z mistrovství Evropy, 

vítěz Českého Poháru) 

 Bohuslav Dvořák, florbal, basketbal (člen reprezentace) 

 Ivan Nestával, florbal (několikanásobný vítěz ligy, český reprezentant) 

 Pavel Doležal, sledge hokej (účastník paralympijských her) 

 Martin Chaloupský, lukostřelba (dvojnásobný medailista světového poháru) 

 František Serbus, atletika (účastník paralympijských her, medailista z mistrovství 

světa a Evropy) 

 Petr Bartoš, lukostřelba (účastník paralympijských her, mistr světa v týmové soutěži) 

 Martin Adamčík, atletika (medailista z mistrovství světa juniorů, držitel několika 

juniorských rekordů) 

 Jan Matoušek, sledge hokej (účastník paralympijských her, několikanásobný mistr 

České republiky) 

 Ladislava Pořízková, tenis (45. hráčka světového žebříčku) 

 Zuzana Přibilová, florbal (hráčka Tatranu Střešovice) 

 Michal Vimmer, atletika (mistr republiky) 

 Kateřina Komárková, plavání (účastnice paralympijských her) 

 Martin Dvořák, atletika (medailista z mistrovství Evropy, juniorský mistr světa) 

 Michal Stanovský, atletika (mistr republiky v přespolním běhu, reprezentant na MS a 

ME) 

 Kristýna Křenová, alpské lyžování (česká reprezentantka) 

 Michaela Hubačová, alpské lyžování (trasérka) 

 Tomáš Zelenka, sledge hokej (trenér a manažer reprezentace sledge hokeje 2007-

2011, generální sekretář ČSHA) 

 Petr Alina, florbal (předseda České federace florbalu vozíčkářů) 

 Ilona Babková, atletika (mezinárodní technická delegátka) 

 Pavel Martínek, atletika (trenér)  

 Pavla Vrbová, boccia (trenérka, členka VV v České federaci bocii)  

 Jan Procházka, lukostřelba (trenér)  



 

 

 Ilja Drahonínský, lukostřelba (asistent) 

 Iva Machová, atletika (trenérka, mezinárodní technická delegátka) 

 David Růžička, florbal, alpské lyžování (rozhodčí, instruktor) 

 Martina Urbancová, atletika (vedoucí zahraničních výprav, asistentka sportovců) 


