
 

 

 

 
  

 

 
 

 
  
Tisková zpráva 
 

Nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2013 je Tereza Kmochová 
 
PRAHA, 2. dubna 2014 – Český paralympijský výbor (ČPV) vyhlásil v  TOP HOTELU Praha nejlepší 
handicapované sportovce roku 2013. 
 
 Nejlepší handicapované sportovce vyhlašuje Český paralympijský výbor (ČPV) již od roku 1998. 
Nejlepší handicapovaní sportovci za rok 2013 v několika kategoriích napříč různými druhy postižení byli 
zvoleni na základě hlasování 50 odborníků. 
 
 Největší sportovní akcí handicapovaných sportovců v uplynulém roce byla bezpochyby letní 
deaflympiáda v bulharské Sofii. Českou republiku zde reprezentovalo 17 sportovců, kteří si odvezli celkem tři 
medaile. O všechny se postaral střelec Marek Bartošek, který si vystřílel jeden bronz a dvě stříbrné medaile! 
Ostatní sice na medailová umístění nedosáhli, i tak ale zanechali v Bulharsku dobrý dojem. 
 
 Za úspěch lze bez nadsázky považovat první MS neslyšících alpských lyžařů. Tereza Kmochová, která 
reprezentuje ČR, totiž v německém Nesselwangu doslova dominovala a na krk si postupně pověsila pět 
zlatých medailí! Dařilo se zde i jejím kolegům Veronice Grygarové a mladému Tomáši Menšovi, který je 
velkým příslibem českého lyžování neslyšících. Oba dva si rovněž dojeli pro vícero umístění na stupních 
vítězů. 
 
 Další úspěšnou sezónu má za sebou i Jiří Ježek, obhájce vítězství v hlasování o NHSR. Ježek 
v uplynulém ročníku dokázal vyhrát celkové hodnocení světového poháru, přivezl si další dvě medaile z MS 
v silniční cyklistice, ale hlavně se jako první handicapovaný cyklista představil v jedné z etap Tour de France. 
Na start časovky se dostal díky podpoře ŠKODA AUTO, která je jak partnerem ČPV, tak právě i nejslavnějšího 
etapového závodu světa. 
 
  Celkovým vítězem, v letošním případě vítězkou, se stala lyžařka Tereza Kmochová (ČSNS). Ta 
v loňském ročníku soutěže obsadila desátou pozici, hned další rok ale dokázala své výkony zlepšit natolik, že 
se probojovala až na stupínek nejvyšší. Hlavní zásluhu na tom mají její výkony z prvního MS neslyšících 
alpských lyžařů v Německu, kde česká lyžařka získala zlato v každé disciplíně, ve které startovala. Celkem tak 
vybojovala pět zlatých medailí, během sezóny se navíc zapojila i do závodů se zdravými soupeřkami, kde 
v české konkurenci patřila rovněž mezi nejlepší. 
 
 Druhé místo v hlasování patří střelci Marku Bartoškovi (ČSNS), který jako jediný z celé české výpravy 
získal na letní deaflympiádě v Sofii některý z cenných kovů. Bartošek se navíc na stupně vítězů nepostavil jen 
jednou, ale hned třikrát, když si na krk pověsil jeden bronz a dvě stříbra. Dvakrát uspěl s malorážkou, jednou 
se mu zadařilo i se vzduchovou puškou. 
 
 Po dvou vítězstvích v řadě tentokrát Jiřímu Ježkovi (ČATHS) patří třetí místo, a to i přesto, že měl 
velmi vydařenou sezónu. Povedlo se mu podruhé vyhrát celkové hodnocení světového poháru, k tomu navíc 
získal i dvě stříbrné medaile ze silničního mistrovství světa. Tak trochu „mimo soutěž“ se pak představil i 



 

v jedné z časovek slavné Tour de France, kde svým výkonem a výsledným časem překonal i několik zdravých 
profesionálních cyklistů. 
 
 Na čtvrtém místě skončil Dalibor Havelka (ČSMPS), který soutěží v klasickém lyžování, pátý byl 
sjezdový lyžař Jakub Novák (ČSMPS). Oba si přivezli z MS jedno zlato a dvě stříbra. Šesté místo patří 
snowboardistovi Tomáši Pazderovi (ČSNS), sedmá skončila lyžařka Veronika Grygarová (ČSNS). Na osmé 
místo stačily výkony plavkyně Adély Míkové (ČSMPS), devátý skončil další plavec, Arnošt Petráček (ČATHS), 
první desítku uzavřel lukostřelec Václav Košťál (ČFSH). 
 
 Role patronů slavnostního večera přijali čeští olympionici Jiří Šlégr, Eva Vrabcová-Nývltová a Martina 
Sáblíková, zlatá medailistka z poslední olympiády v Soči. Všichni se aktivně zúčastnili předávání cen.  

  
 ČPV v pražském TOP HOTELU ocenil i nejlepší juniorky a juniory, objev roku a další osobnosti českého 
paralympismu v celkem sedmi kategoriích. 
 

Hlasující vybírali nejlepší sportovce ze svazů handicapovaných sportovců. Jsou jimi Česká asociace 
tělesně handicapovaných sportovců, Český svaz tělesně postižených sportovců, Česká federace Spastic 
Handicap, Český svaz mentálně postižených sportovců, Český svaz neslyšících sportovců a Český svaz zrakově 
postižených sportovců. 

Největší akcí handicapovaných sportovců letošního roku je bezesporu zimní paralympiáda, která se 
na začátku března konala v Soči. Sledge hokejový tým zde obsadil páté místo, stejně jako snowboardista 
Tomáš Vaverka (ČFSH). 

 
 
Kontakt pro další informace: 
Lukáš Kratochvíl, Premier Sports CZ s.r.o. 
E-mail: office@premiersports.cz  
Mobil: +420 373 206 375 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

 

Příloha tiskové zprávy 
 

Souhrnný přehled oceněných za rok 2013 
 

Nejlepší handicapovaní sportovci roku 

1. místo Tereza Kmochová  alpské lyžování   ČSNS 

2. místo Marek Bartošek  střelba    ČSNS 

3. místo Jiří Ježek   cyklistika   ČATHS 

4. místo Dalibor Havelka   klasické lyžování  ČSMPS 

5. místo Jakub Novák   alpské lyžování   ČSMPS 

6. místo Tomáš Pazdera   snowboarding   ČSNS 

7. místo Veronika Grygarová  alpské lyžování   ČSNS  

8. místo Adéla Míková   plavání    ČSMPS 

9. místo Arnošt Petráček  plavání    ČATHS 

10. místo Václav Košťál   lukostřelba   ČFSH 
 

Kolektiv roku 
Sledge hokejový národní tým   sledge hokej   ČATHS 

Junior roku 
Tomáš Menša     alpské lyžování   ČSNS 

Juniorka roku 
Adéla Míková     plavání    ČSMPS 

Objev roku – muži 
Vladimír Hlaváč     plavání    ČSMPS 

Trenér roku (bez pořadí) 
Alexandra Erlebachová    ČSMPS 
Václav Jasný     ČSNS 
Petr Vrátil     ČFSH 
Jiří Filip      ČATHS 
Ladislav Franěk     ČSZPS 

Síň slávy 
Vladimíra Chalupová-Bujárková   atletika     
 
 
ČATHS  Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců 
ČFSH  Česká federace Spastic Handicap 
ČSMPS  Český svaz mentálně postižených sportovců 
ČSNS  Český svaz neslyšících sportovců 
ČSZPS  Český svaz zrakově postižených sportovců    


