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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 dbá 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.  

 

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 
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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. 

 

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 
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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 186 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s celkovou základnou 17 249 

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. 

Členská základna 

Stav k 31. 12. 2012 dle oficiální statistiky ČSTV 

 

Svaz Počet klubů Počet členů 

ČATHS 21 1 344 

ČSTPS 64 2 121 

ČFSH 14 4 732 

ČSMPS 43 3 479 

ČSNS 17 3 918 

ČSZPS 27 1 655 

CELKEM 186 17 249 
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II.  

 

STRUČNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SPORTOVCŮ NA 

SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH 

Bezesporu nejvýznamnější akcí roku 2012 se staly 14. Letní paralympijské hry, které 

se konaly v hlavním městě Velké Británie, v Londýně. Her se zúčastnilo celkem 4. 237 

sportovců ze 164 zemí světa, kteří zápolili ve 20 sportovních odvětvích. Dle slov předsedy 

Mezinárodního paralympijského výboru, Sira Philipa Cravena a mnohých dalších účastníků 

her, se Londýn nyní může pyšnit označením za pořádání nejlepších paralympijských her 

v historii. Většina sportovišť byla již několik měsíců dopředu vyprodána a tak sportovce 

čekaly plné stadiony nadšených a fandících diváků. Celkový počet diváků, kteří se přišli 

podívat na stadióny a sportoviště, se přehoupl přes 2,7 milionu diváků. Samotný zahajovací 

ceremoniál sledovalo podle odhadů jen ve Velké Británii více než 11 milionů diváků. Na 

úspěšném pořádání akce se podílelo přes 70 tisíc dobrovolníků. Nejúspěšnější výpravou se 

stala reprezentace Číny, která si z dějiště her odvezla celkem 231 medailí, z toho 95 zlatých! 

Na druhém místě se umístila reprezentace Ruska s 36 zlatými a pomyslné třetí místo 

připadlo reprezentaci domácí Velké Británie, která vybojovala 34 zlatých medailí. 

 

Český paralympijský tým - Paralympijská vesnice, Londýn, VB 
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Po 12 letech se do zápolení o medaile vrátili také sportovci s intelektuálním 

znevýhodněním, byť jen ve velmi omezeném počtu. Česká výprava čítala celkem 47 

sportovců, včetně traséra naší nevidomé atletky. Her se zúčastnili sportovci z České asociace 

tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS), Českého svazu tělesně postižených sportovců 

(ČSTPS), České federace spastic handicap (ČFSH), Českého svazu mentálně postižených 

sportovců (ČSMPS) a Českého svazu zrakově postižených sportovců (ČSZPS). 

 

Česká výprava se z britské metropole vrátila s jedenácti medailemi – jednou zlatou, 

šesti stříbrnými a čtyřmi bronzovými a v pořadí národů se umístila na 42. místě (výpočet se 

prováděl na základě zisku zlatých medailí). Nejúspěšnějším sportovcem se stal cyklista Jiří 

Ježek, který získal právě jedinou zlatou medaili pro Českou republiku, v dráhové cyklistice 

navíc vybojoval ještě jedno stříbro a stal se tak nejúspěšnějším handicapovaným cyklistou 

historie paralympijský her. Čechům se obecně v cyklistice dařilo a získali zde ještě další tři 

cenné kovy. Jedinou medaili pro české plavce vybojoval Jan Povýšil, který kromě bronzové 

medaile přidal dvě čtvrtá místa, plavec Arnošt Petráček přidal jedno páté místo.   

 

Zatímco v mnoha ohledech lze paralympijské hry hodnotit v superlativech, je zde 

jedna záležitost, která je ze sportovního hlediska velice negativní – tou je slučování kategorií 

a tříd, ve kterých jsou sportovci rozděleni dle závažnosti svého handicapu. I proto česká 

výprava hovoří o jedenácti medailích jako o úspěchu, přestože oproti paralympiádě v 

Pekingu nezískala ani polovinu medailí. 

 

Na slučování kategorií doplatil například atlet František Serbus v hodu diskem. Český 

atlet hned svým prvním pokusem v soutěži vytvořil nový světový rekord, který nakonec 

překonal jen jeden ze sportovců ze stejné třídy. Jenže v soutěži diskařů byly sloučeny tři 

kategorie a výkony sportovců se přepočítávaly koeficienty na body, takže nakonec ani výkon 

na úrovni evropského rekordu nestačil na lepší, než páté místo. Zmínit v této souvislosti 

můžeme i běžkyni Miroslavu Sedláčkovou se zrakovým postižením, nebo cyklistu Jiřího Ježka. 

Na nešťastnost slučování kategorií si ale stěžovalo daleko více sportovců i jejich trenérů 

nejen z české výpravy.  
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Mezi další významné akce roku 2012 se řadí Mistrovství světa v dráhové cyklistice 

tělesně a zrakově handicapovaných sportovců, které se konalo v Los Angeles, z něhož 

výprava České republiky přivezla dvě stříbrné medaile zásluhou Jiřího Ježka a Jiřího Boušky. 

 

Na Evropském kontinentu se konaly dvě Mistrovství Evropy, pro tělesně a zrakově 

handicapované sportovce se konalo v Nizozemském Stadskanaalu a naše výprava získala dvě 

zlaté, tři stříbrné a osm bronzových medailí. Jedinou zlatou medaili přivezla koulařka Eva 

Berná, která také získala bronz v hodu diskem. Pro sportovce s intelektuálním 

znevýhodněním se mistrovství Evropy konalo ve Švédském městě Gavle. České výprava si 

z něj přivezla jednu bronzovou medaili, zásluhou Veroniky Skuhrovské v běhu na 100m. 

 

UMÍSTĚNÍ ČESKÝCH SPORTOVCŮ  

Na 14. Letních paralympijských hrách – Londýn, Velká Británie 

29. srpna – 9. září 2012 

 

Medailisté 

 

Jméno Sport Disciplína Umístění 

Jiří Ježek Cyklistika – C4 Silnice: časovka 1. místo 

Jiří Ježek Cyklistika – C4 Dráha: Stíhací závod 2. místo  

Tereza Diepoldová Cyklistika – C2 Silnice: časovka 2. místo  

Radim Běleš Atletika – F51 Hod kuželkou 2. místo 

Rostislav Pohlmann Atletika – F57 Hod diskem  2. místo 

David Drahonínský Lukostřelba – W1 Kladkový luk - W1 2. místo 

Radek Procházka  

Leoš Lacina 

Boccia – BC4 Soutěž družstev BC4 2. místo 

Eva Berná Atletika – F37 Vrh koulí 3. místo 

Jan Povýšil Plavání – S4 50m volný způsob 3. místo 

Jiří Bouška Cyklistika – C4 Silnice: časovka 3. místo 

David Vondráček Cyklistika – T2 Silniční závod 3. místo 
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Celkové umístění všech sportovců ČR 

 

ATLETIKA 

Příjmení a jméno Svaz Disciplína Umístění 

Běleš Radim ČATHS Hod kuželkou - F51 2. místo 

Berná Eva 

ČFSH 

Vrh koulí - F37 3. místo 

Hod oštěpem – F37 7. místo 

Hod diskem – F37 8. místo 

Grézl Dušan ČATHS Vrh koulí – F38 8. místo 

Kacanu Eva ČATHS Vrh koulí – F54 9. místo 

Kisý Aleš ČATHS 
Vrh koulí – F53 4. místo 

Hod oštěpem – F53 7. místo 

Luxová Anna ČFSH 
100m – T35 6. místo 

200m – T35 5. místo 

Němec Martin 
ČATHS 

 

Hod diskem – F55 6. místo 

Vrh koulí – F55 10. místo 

Pohlmann Rostislav ČATHS 
Hod diskem - F57 2. místo 

Hod oštěpem – F57 11. místo 

Serbus František ČFSH 
Hod diskem - F32 5. místo 

Hod kuželkou – F32 13. místo 

Sedláčková Miroslava* ČSZPS 

200m – T 11 11. místo 

400m – T11 / T12 6. místo 

1500m – T11 / T12 5. místo 

Skuhrovská Veronika ČSMPS Skok do dálky – F20 7. místo 

Vaněk Jan ČATHS Hod kuželkou – F51 4. místo 

Vrátilová Daniela ČFSH Hod oštěpem – F38 6. místo 

Wurm Patrik ČFSH 100m – T38 8. místo 

Zvolánek Martin ČATHS 
Hod kuželkou – F51 5. místo 

Hod diskem – F51 6. místo 

* Trasér Michal Procházka 
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BOCCIA 

Příjmení a jméno Svaz Disciplína Umístění 

Lacina Leoš ČFSH 
Jednotlivci – BC4 11. místo 

Soutěž družstev – BC4 2. místo 

Procházka Radek ČFSH 
Soutěž družstev – BC4 2. místo 

Jednotlivci – BC4 6. místo 

Serbus František ČFSH Jednotlivci – BC2 16. místo 

 

CYKLISTIKA 

Příjmení a jméno Svaz Disciplína Umístění 

Bouška Jiří ČFSH 

Silnice: Časovka - C4 3. místo 

Dráha: Team sprint – C1-5  4. místo 

Dráha: Časovka – C4 5. místo 

Dráha: Stíhací závod – C4 6. místo 

Silnice: silniční závod 80km C4 19. místo 

Diepoldová Tereza ČATHS 

Silnice: Časovka – C2 2. místo 

Silniční závod – C2 4. místo 

Dráha: Stíhací závod – C2 9. místo 

Dráha: Časovka C2 9. místo 

Ježek Jiří ČATHS 

Silnice: Časovka - C4 1. místo 

Dráha: Stíhací závod - C4 2. místo 

Dráha: Team sprint – C1-5 4. místo 

Silnice: silniční závod 80km C4 7. místo 

Dráha: Časovka – C4 10. místo 

Kadetová Lenka 

 
ČFSH 

Silnice: Časovka – T2 13. místo 

Silnice: silniční závod T2 11. místo 

Koblasa Ivo ČFSH 

Dráha: Team sprint C1 - 4 4. místo 

Silnice: Časovka – C2 7. místo 

Dráha: stíhací závod – C2 8. místo 

Dráha: Časovka – C2 13. místo 
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Kovář Martin 
ČSTPS 

Silnice: Časovka H1 8. místo 

Silnice: Silniční závod H1 7. místo 

Stark Michal ČATHS 

Silnice: Časovka – C2 6. místo 

Dráha: Stíhačka – C2 7. místo 

Silnice: silniční závod 80km 16. místo 

Dráha: Časovka – C2 21. místo 

Vondráček David ČFSH 
Silniční závod - T2 3. místo 

Silnice: Časovka – T2 8. místo 

 

LUKOSTŘELBA 
Příjmení a jméno Svaz Disciplína Umístění 

Bartoš Leoš  ČFSH Kladkový luk – open W2 8. místo 

Bartoš Petr  ČATHS Kladkový luk – W1 9. místo 

Černá Miroslava  ČATHS 
Reflexní luk – tým (open) 6. místo 

Reflexní luk – jednotlivci W2 17. místo 

Drahonínský David  ČFSH Kladkový luk - W1 2. místo 

Klich Jiří  ČATHS Kladkový luk – open W2 9. místo 

Kuncová Lenka  ČATHS 
Reflexní luk – tým (open) 6. místo 

Reflexní luk – jednotlivci W2 9. místo 

Sidková Markéta  
ČFSH 

Reflexní luk - W1/W2 5. místo 

Reflexní luk – tým (open) 6. místo 

Zelenka Jaroslav  ČATHS Kladkový luk – open W2 17. místo 

 

 

 

PLAVÁNÍ 

Příjmení a jméno Sport Disciplína Umístění 

Coufal Filip ČATHS 

50m volný způsob – S10 15. místo 

100m volný způsob – S10 18. místo 

100m znak – S10 12. místo 

200m polohový závod – SM10 13. místo 
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Fryčová Nicole ČSZPS 

400m volný způsob - S12 12. místo 

200m polohový závod - SM12 13. místo 

100m volný způsob - S12 15. místo 

100 m znak - S12 9. místo 

50m volný způsob - S12 13. místo 

100m prsa – SB12 10. místo 

Komárková Kateřina ČATHS 100m prsa – SB8 10. místo 

Míková Adéla  ČSMPS 

200m volný způsob – S14 17. místo 

100m znak – S14 17. místo 

100m prsa –SB14 17. místo 

Petráček Arnošt  ČATHS 

50m znak – S4 5. místo 

50m motýlek – S4 6. místo 

50m volný způsob – S4 10. místo 

100m volný způsob – S4 10. místo 

200m volný způsob – S4 9. místo 

Povýšil Jan  ČATHS 

50m volný způsob – S4 3. místo 

50m znak – S4 4. místo 

150m polohový závod – SM4 4. místo 

100m volný způsob – S4 7. místo 

50m prsa – SB3 10. místo 

Zahradníková Lenka ČSZPS 

400m volný způsob - S12 10. místo 

200m polohový závod - SM12 11. místo 

100m volný způsob - S12 14. místo 

100m prsa – SB12 9. místo 

 

STOLNÍ TENIS 

Příjmení a jméno Svaz Disciplína Umístění 

Hadrava Jaroslav 
ČATHS 

Jednotlivci  - C3 kvalifikace 

Tým – C4-5 5. – 8. místo 

Horut Daniel ČATHS 
Jednotlivci  - C7 kvalifikace 

Tým – C6-8 9. - 12. místo 
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Karabec Ivan  ČATHS Jednotlivci – C10 5. – 6. místo 

Lambert Zbyněk ČATHS 
Jednotlivci  - C7 kvalifikace 

Tým – C6-8 9. - 12. místo 

Suchánek Jaroslav 
ČATHS 

Jednotlivci  - C2 kvalifikace 

Tým – C4-5 5. – 8. místo 

Tauš René  ČATHS 
Jednotlivci  - C5 9. – 12. místo 

Tým – C4-5 5. – 8. místo 

 

MEDAILOVÉ ZISKY 

NA MISTROVSTVÍCH SVĚTA A EVROPY 

 

MISTROVSTVÍ SVĚTA 

Dráhová cyklistika – Los Angeles, USA 

9. – 12. 2. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČATHS 4 0-1-0 

SH 2 0-1-0 

ČSZPS 1 + trasér 0-0-0 

Účast zabezpečoval Český paralympijský výbor 

 

Alpské lyžování – Davos, Švýcarsko 

22. 2. – 3. 3. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČSNS 6 5-0-4 

ČSNS – MS Juniorů 2 1-3-1 

Účast zabezpečoval Český svaz neslyšících sportovců 
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Severské a alpské lyžování – Erzurum, Turecko 

27. 2. – 4. 3. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČSMPS 4 5-1-1 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 

 

 

Para-canoe – Poznaň, Polsko  

17. 5. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČSTPS 1 0-1-0 

Účast zabezpečoval Český svaz tělesně postižených sportovců. 

 

Vzpírání – Orlando, USA 

1. – 9. 7. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČSZPS 1 1-0-0 

Účast zabezpečoval Český svaz zrakově postižených sportovců, o.s. 

MS juniorů v atletice – Bydhošť, Polsko 

22. – 23. 9. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČSNS 3 3-2-0 

Účast zabezpečoval Český svaz neslyšících sportovců 
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Cyklistika – Konya, Turecko 

26. – 29. 9. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČSMPS 4 

Tým ČR 

0-0-0 

0-0-1 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 

 

MISTROVSTVÍ EVROPY 

 

Atletika (INAS) – Gavle, Švédsko 

12. – 18. 6. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČSMPS 2 0-0-1 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 

 

Atletika – Stadskanaal, Nizozemí 

19. – 29. 6. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČSZPS 2 (+ 2 traséři) 0-2-1 

ČATHS 7 0-0-4 

SH 7 2-1-3 

ČSMPS 1 0-0-0 

Účast zabezpečoval Český paralympijský výbor 
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Cyklistika - Togliatti-Samara, Rusko 

7. – 17. 9. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČSNS 5 0-0-2 

Účast zabezpečoval Český svaz neslyšících sportovců 

 

Goalball - Ascoli Piceno, Itálie 

23. – 29. 10. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČSZPS Tým ČR 1-0-0 

Účast zabezpečoval Český svaz zrakově postižených sportovců 

 

Stolní tenis (INAS) – La Roche, Francie 

27. 10. – 4. 11. 2012 

 

Počty účastníků a medailí  

Svaz Počet osob Medaile 

ČSMPS 3 

Čtyřhra  

0-0-0 

0-0-1 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 
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III.  

ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍCH STYCÍCH 

 

V průběhu roku 2012 si svazy průběžně delegovaly své zástupce na stěžejní akce roku stejně 

jako na významná zasedání mezinárodních sportovních federací. 

 

MSF Termín, místo konání Delegát 

INAS-EUROPE 

Zasedání VV a TK 

24. - 26. 2. 2012 - Konya, 

Turecko 

Pavel Tilinger 

INAS-FID 

Zasedání Technické komise 

6. - 9. 4. 2012 - Paříž, Francie Pavel Tilinger 

INAS-EUROPE 

Zasedání VV, TK a VH 

31.10. – 4.11.2012 - Istanbul, 

Turecko 

Pavel Tilinger 

Alena Erlebachová 

EDSO – Kongres 30.5. - 3. 6. 2012 – Moskva, 

Rusko 

Vojtěch Volejník 

Ota Panský 

EDSO – Kongres 6. - 11. 11. 2012 – Antalya, 

Turecko 

Vojtěch Volejník 

Ota Panský 

IPC – Seminář IPC Athletics 6. – 7. 12. 2012 – Frankfurt, 

Německo 

Ondřej Sejpka 

Iva Machová 

 

Vysvětlivky: 

INAS-FID - Sportovní federace pro osoby s mentálním postižením 

INAS-EUROPE – Evropská sportovní federace pro osoby s mentálním postižením 

ICSD – Mezinárodní deaflympijský výbor 

IPC – Mezinárodní paralympijský výbor 

EDSO – Evropský deaflympijský výbor 
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IV. 

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC ROKU 2012 

 

Jak již bývá zvykem, i tento rok se vyhlašovali 

nejúspěšnější handicapovaní sportovci roku. 

Slavnostní vyhlášení se letos konalo 13. března, 

opět v Top hotelu Praha. O výsledcích rozhodovalo 

50 odborníků v několika kategoriích napříč všemi 

druhy postižení. 

 

Ve většině případů se mezi desítku 

nejúspěšnějších sportovců dostali medailisté 

z letních paralympijských her v Londýně. Britská 

metropole hostila nejvýznamnější akci 

handicapovaných sportovců na přelomu srpna a září 

2012 a česká výprava si odsud odvezla jedenáct 

medailí, z nichž jedna byla zlatá. I přesto, že na 

poslední paralympiádě v Pekingu získali čeští 

sportovci více medailí, jedná se o úspěch. 

 

Celkovým vítězem se stal obhájce prvenství, cyklista Jiří Ježek, člen České asociace 

tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS). Ten v  roce 2012 přidal do své bohaté sbírky 

úspěchů další zlatou medaili z paralympiády v Londýně, kde získal celkově dva cenné kovy a 

nesmazatelně se zapsal do historie cyklistiky na paralympijských hrách, když se stal 

nejúspěšnějším handicapovaným cyklistou. Kromě toho přidal i další úspěchy, když ovládl 

celkové pořadí světového poháru a přivezl medaili i z MS v dráhové cyklistice v Los Angeles.  

 

 Na druhém místě se umístil David Drahonínský z České federace Spastic Handicap 

(ČFSH), úspěšný lukostřelec, který ke svým úspěchům přidal stříbrnou medaili ze střelnice 

v královských kasárnách na paralympijských hrách v Londýně. Tam sahal i po zlatu, ale ve 

vyrovnaném finále nakonec podlehl svému konkurentu ze světových střelnic, Američanu 

Jiří Ježek – Nejúspěšnější handicapovaný 

sportovec roku 2012 
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Jeffu Fabrymu. Ke stříbru z paralympiády přidal i umístění na nejvyšším stupínku z World 

Ranking Eventu v Novém Městě nad Metují.  

 

2. místo - David Drahonínský 

 Obrovský pokrok zaznamenala Tereza Diepoldová (ČATHS), která v anketě skončila na 

třetí pozici. Mladá cyklistka patří také mezi medailisty z LPH v Londýně, kde po strhujícím 

závodu vybojovala stříbrnou medaili z časovky na automobilovém okruhu v Brands Hatch. Ze 

stejného závodiště patří Diepoldové i čtvrté místo ze silničního závodu. Stejně jako Jiří Ježek 

dokázala i Diepoldová opanovat celkové pořadí světového poháru. V jednotlivých závodech 

dokázala zvítězit v Segovii a v Římě přidala stříbrné umístění. 

 

3. místo - Tereza Diepoldová 
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 Na čtvrtém místě se umístil atlet Rostislav Pohlmann (ČATHS), na pátém místě 

cyklista Jiří Bouška (ČFSH), šestý skončil atlet Radim Běleš (ČATHS), sedmá se umístila atletka 

Eva Berná (ČFSH), osmý skončil lyžař a cyklista Dalibor Havelka (Český svaz mentálně 

postižených sportovců – ČSMPS), devátý byl „medailový“ plavec z Londýna Jan Povýšil 

(ČATHS) a první desítku uzavřela lyžařka Tereza Kmochová (Český svaz neslyšících sportovců 

– ČSNS). 

 

 Role patronů slavnostního večera přijali olympijští vítězové Martin Doktor, Kateřina 

Emmons, Miroslava Knapová a Miloslava Rezková. Všichni se aktivně zúčastnili předávání 

cen. Kulturní hvězdou akce se pak stala beatboxová formace BeatBurgerBand vystupující se 

zpěvákem Ondřejem Rumlem.  

  

Celkové pořadí: 

 

1. místo  Jiří  Ježek   cyklistika  ČATHS 

2. místo  David  Drahonínský  lukostřelba  ČFSH 

3. místo  Tereza  Diepoldová  cyklistika  ČATHS 

4. místo  Rostislav Pohlmann  atletika  ČATHS 

5. místo  Jiří  Bouška   cyklistika  ČFSH 

6. místo  Radim  Běleš   atletika  ČATHS 

7. místo  Eva  Berná   atletika  ČFSH 

8. místo  Dalibor Havelka  cyklista  ČSMPS 

9. místo  Jan  Povýšil   plavání   ČATHS 

10. místo  Tereza  Kmochová  lyžování  ČSNS 

 

Kolektiv roku 2012: 

1. místo  Družstvo Boccia ČR      ČFSH 

Radek   Procházka  boccia   ČFSH 

Leoš  Lacina   boccia   ČFSH 

2. místo  Sledge hockey tým ČR     ČATHS 

3. místo  Družstvo beach volejbalistek     ČSNS 
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Objev roku 2012 - ženy: 

1. místo  Anna  Luxová  atletika   ČFSH 

 

Objev roku 2012 - muži: 

2. místo  Lukáš  Miko   lyžování/cyklistika ČSMPS 

 

Junior roku 2012 - ženy: 

1. místo  Veronika Skuhrovská  atletika  

 ČSMPS 

 

Junior roku 2012 - muži: 

2. místo  Dalibor Havelka  lyžování/cyklistika ČSMPS 

Trenér roku 2012: 

   Vladimír Brada   lukostřelba  ČFSH 

   Milan  Kubala   atletika  

 ČATHS 

   Jaroslav Grygar   lyžování  ČSNS 

   Alexandra Erlebachová  plavání   ČSMPS 

 

Do síně slávy byl uveden několika násobný paralympijský medailista, atlet Roman Musil. 
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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 

Pavel Svoboda (ČSMPS) – člen na 1. jednání 

Josef Filip (ČSMPS) – člen, od 2. jednání za P. Svobodu 

Jaroslav Křeček (ČATHS) – člen  

Roman Suda (ČFSH) – člen 

Radka Kučírková (ČSTPS) - člen 

 

VG ČPV zasedalo 13x k vyřešení periodických i aktuálních úkolů a 1x mělo mimořádné 

jednání. Účast členů VG na těchto jednáních byla 95,2%. Bylo přijato 273 závěrů (VG ČPV: 

131x bere na vědomí, 105x schvaluje, 37x ukládá), jejichž realizace je kontrolovaná a 

prověřovaná VG ČPV. 

Z projednávaných otázek vyvstalo 37 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.  
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VII.  

 

SITUAČNÍ ZPRÁVA VÝKONNÉ PŘEDSEDKYNĚ KE STAVU 
V ČESKÉM PARALYMPIJSKÉM HNUTÍ  

 

Před osmi roky došlo v českém paralympijském hnutí k rozkolu, v jehož důsledku 
přestal být za člena Českého paralympijského výboru (ČPV) považován Český svaz tělesně 
postižených sportovců (ČSTPS). 

Spor byl formálně ukončen až rozsudkem Městského soudu v Praze, v roce 2010. Ten 

rozhodl, že ČSTPS nikdy nepřestal být členem Českého paralympijského výboru a zároveň 

konstatoval, že příčinou celého sporu bylo neodpovědné a lehkovážné jednání statutárního 

zástupce ČSTPS, který oznámil vystoupení svazu z ČPV, ke kterému dle platných stanov ČSTPS 

neměl oprávnění. 

Roky nejistoty samozřejmě nepřispěly k dobrým vztahům v českém paralympijském 

hnutí. Spory se z velké části přenesly do osobní roviny, z rozdílných názorů na otázky 

fungování ČPV a rozdělování finančních prostředků mezi sportovce s různými druhy postižení 

vznikly animozity mezi jednotlivými funkcionáři. Ty se naštěstí podařilo z větší části 

eliminovat, když postupně odstoupil jak Jan Nevrkla, tak výkonný předseda ČPV František 

Janouch i další pamětníci vzniku rozkolu v ČPV. 

I po rozhodnutí soudu však byla situace velmi nepřehledná a místy patová. Část 

tělesně postižených sportovců v mezidobí založila novou organizaci, Českou asociaci tělesně 

handicapovaných sportovců (ČATHS). Část členů ČSTPS do ní vstoupila. Někteří si však 

ponechali dvojí členství. V každém případě sportovce se stejným handicapem zastupovaly 

dvě samostatné organizace, což je z pohledu národních i mezinárodních struktur 

nepřípustné.  

I proto se do věci 30. 9. 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 

(okamžité plnohodnotné členství ČSTPS v ČPV, financování ČSTPS, vyřešení exekuce na 

ČSTPS, úprava stanov atp.). 12. 1. 2012 přišla z IPC ještě doplňující zpráva s vysvětlením, že 

pokud nebude suspendace ČPV zrušena, nebudou se moci čeští sportovci účastnit 

paralympiády v Londýně. Z dnešního pohledu je třeba ocenit, že tak IPC významně přispěl k 

vyřešení celé situace.  

Nejprve ale musel nám všem důrazně připomenout, že se blíží paralympiáda a cílem 

handicapovaných sportovců z celého světa by v tomto období mělo být především zajištění 

důstojné reprezentace svých zemí. Proto nakonec výkonný předseda IPC Xavier Gonzalez 

sám navrhl a 10. 2. 2012 zaslal znění Memoranda o porozumění, k jehož podpisu vyzval 

zástupce ČPV, ČSTPS a ČATHS. Podpisem dokumentu také podmínil odvolání suspendace 

ČPV. K podpisu došlo v Praze na Strahově 17. února 2012 a oznámení IPC o zrušení 

suspendace bylo zaslané na ČPV 23. 2. 2012.  
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Situace je tedy taková, že sportovci se všemi druhy handicapu mají své zástupce 

v ČPV a všichni mají také stejnou možnost podílet se na rozhodování o jeho činnosti i na 

čerpání finančních prostředků z rozpočtu určených na sport handicapovaných.  

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 

roku měly také dva dosud samostatné svazy tělesně handicapovaných sportovců vytvořit 

novou, jednotnou organizaci. 

Práce na nových stanovách byly svěřeny nově vytvořené komisi pro tvorbu stanov a 

právníkům, kteří mají dlouholeté zkušenosti s různými praktickými aspekty zákona o 

sdružování občanů, podle kterého se činnost ČPV jako občanského sdružení řídí.  

Nejsložitějším úkolem roku se jeví vytvoření nové, jednotné organizace tělesně 

postižených sportovců. Představitelé dvou stávajících svazů už projednali několik variant 

uskutečnění tohoto kroku, zatím se ale nepřiklonili ani k jedné z nich.  

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dodržet u některých bodů Memoranda o 

porozumění původní termín jejich splnění, považovala jsem za svou povinnost informovat o 

tomto vývoji osobně rovněž představitele IPC. Během návštěvy v Bonnu jsem situaci a její 

příčiny vylíčila výkonnému předsedovi IPC, panu Xavieru Gonzalezovi. Mé vysvětlení 

akceptoval a ujistil mne, že IPC nebude trvat na dodržení původních termínů. Na dokončení 

kroků, jimiž bude završen proces změn v českém paralympijském hnutí, dostal ČPV čas do 

poloviny roku 2013. 

 

Alena Erlebachová 

 

 

VIII.  

 

FINANCE – ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Český paralympijský výbor byl v roce 2012 převážně financován ze státních zdrojů, a to 
prostřednictvím MŠMT. Nedílnou součástí financování ČPV je také podpora našich sponzorů 
a dárců. 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 
 


