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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 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 jednat za sdružení samostatně. 

Funkce výkonného předsedy může být kumulována s jinou funkcí. 
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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 149 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s celkovou základnou 16 473 

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 GG (Global Games) 

pro mentálně postižené do doby obnovení jejich plnohodnotného programu na paralympiádách 

 

Členská základna 

Stav k 31. 12. 2013 dle oficiální statistiky České unie sportu 

Svaz Počet klubů Počet členů 

ČATHS 21 1.564 

ČSTPS 34 1.215 

ČFSH 12 4.760 

ČSMPS 39 3.411 

ČSNS 15 3.802 

ČSZPS 28 1.721 

CELKEM 149 16.473 
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II.  

STRUČNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SPORTOVCŮ NA SPORTOVNÍCH 
SOUTĚŽÍCH  

V roce 2013 se v hlavním městě Bulharska, Sofii, konaly XXII. letní deaflympijské hry. Celá 

výprava čítala 29 účastníků, z toho bylo 17 sportovců. Česká republika měla na největší akci 

sportovců se sluchovým postižením zastoupení v pěti sportovních odvětvích – atletice, 

cyklistice, střelbě, plážovém volejbalu a orientačním běhu. Deaflympiáda se do bulharské 

metropole vrátila přesně po dvaceti letech.  

Nedílnou součástí deaflympijských her byl také maraton v německém Füssenu. 

Z organizačních a finančních důvodů se nemohl konat v Sofii – přímo v dějišti deaflympiády. 

Českou republiku na něm zastupoval Richard Helcel, který se nakonec umístil na 9. místě. 

Nejúspěšnějším sportovcem naší výpravy a jedním 

z nejúspěšnějších sportovců celých her vůbec, byl 

střelec Marek Bartošek, který si ze Sofie odvezl tři 

cenné kovy. Dvě stříbrné medaile, v disciplíně puška 

na 50m (3 pozice, 3 x 40 ran) a puška vleže 

(vzdálenost na 50m/60 ran). Bronzovou medaili 

vystřílel v disciplíně vzduchovka (vzdálenost na 

10m/60 ran). 

Výprava byla zastoupena pěti cyklisty, kteří se 

představili v závodech silniční i horské cyklistiky. 

Nejúspěšnějším z nich se stal David Studýnka, který 

se v těžkém závodě horských kol umístil na 7. místě.  

V atletice byla česká reprezentace zastoupena dvojicí 

mladých nadějných atletů – Lenkou Matouškovou a Jakubem Noskem. Devatenáctiletá 

Lenka Matoušková, která stále platí za velkou naději českého sportu neslyšících, se v hodu 

diskem umístila na nepopulárním čtvrtém místě. Bramborovou medaili si z her odváží také 

MAREK BARTOŠEK - FOTO MARTIN MALÝ 
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její reprezentační kolega Jakub Nosek, který si ve skoku do dálky svým výkonem polepšil o tři 

příčky z minulých her na Taiwanu. 

V soutěži plážových volejbalistek měla Česká republika hned dva páry. Naši zem zastupovaly 

Oldřiška Žídková s Veronikou Chladovou a Ivana Votípková s Monikou Teclovou. Dvojice 

Chladová-Žídková nakonec vybojovala vynikající 6. místo. 

Česká republika měla také zastoupení v orientačním běhu, kterého se účastnili hned čtyři 

naši sportovci, Libor Hubáček, Jaroslav Vondrouš, Josef Procházka a Jiří Janda. Štafeta 

orientačních běžců se nakonec umístila na slušném šestém místě. 

UMÍSTĚNÍ ČESKÝCH SPORTOVCŮ  

Na XXII. letních deaflympijských hrách – Sofia, Bulharsko 

26. července – 4. srpna 2013 

MEDAILISTÉ  

Jméno Sport Disciplína Umístění 

Bartošek Marek Střelba puška - 50m - 3 pozice -3 x 40 ran 

puška v leže - 50m/60 ran 

vzduchovka - 10m/60 ran 

2. místo 

2. místo 

3. místo 

 

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ  OSTATNÍCH  SPORTOVCŮ ČR  

ATLETIKA 

Příjmení a jméno Disciplína Umístění 

Nosek Jakub skok do dálky 4. místo 

skok do výšky 7. místo 

Matoušková Lenka hod diskem 4. místo 

vrh koulí 6. místo 
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Helcel Richard maraton 9. místo 

 

CYKLISTIKA 

Příjmení a jméno Disciplína Umístění 

Čapek Jan silnice - časovka 13. místo 

silnice - jednotlivci 12. místo 

horská kola - cross country DNF 

silnice - bodovací závod 11. místo 

Pastrnek Pavel silnice - časovka 15. místo 

silnice - jednotlivci DNF 

horská kola - cross country 11. místo 

Dohnal Roman horská kola - cross country 8. místo 

Studýnka David horská kola - cross country 7. místo 

Vrána Michal horská kola - cross country 13. místo 

 

ORIENTAČNÍ BĚH 

Příjmení a jméno Disciplína Umístění 

Procházka Josef sprint 12. místo 

OB - Střední vzdálenost 13. místo 

OB - Dlouhá vzdálenost 16. místo 

štafeta 6. místo 

Vondrouš Jaroslav OB - Střední vzdálenost Diskvalifikace 

štafeta 6. místo 

Hubáček Libor sprint 24. místo 

OB - Střední vzdálenost 20. místo 
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OB - Dlouhá vzdálenost DNF 

štafeta 6. místo 

Janda Jiří sprint 23. místo 

OB - Dlouhá vzdálenost 22. místo 

 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 

Příjmení a jméno Umístění 

Chladová Veronika 

Žídková Oldřiška 

6. místo 

Teclová Monika 

Votípková Ivana 

8. – 16. místo 

 

   

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ DEAFLYMPIJSKÝ TÝM - FOTO MARTIN MALÝ 
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MEDAILOVÉ ZISKY 

NA MISTROVSTVÍCH SVĚTA A EVROPY 

 

Mistrovství světa ve snowboardu sluchově postižených sportovců 

Datum: 10. – 16. 2. 2013 Místo: Shukolovo, Rusko 

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

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Tomáš Pazdera 
1. místo SBX snowboard cross 

2. místo paralelní obří slalom 

Účast zabezpečoval Český svaz neslyšících sportovců 

 

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování sluchově postižených sportovců 

Datum: 25. 2. – 1. 3. 2013 Místo: Nesselwang, Německo 

Počet sportovců: 6 Celkem medailí: 5 – 1 – 3  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Tereza Kmochová 

1. místo sjezd 

1. místo super G 

1. místo obří slalom 

1. místo superkombinace 

1. místo slalom 

Veronika Grygarová 

3. místo sjezd 

3. místo super G 

2. místo obří slalom 

3. místo superkombinace 

Účast zabezpečoval Český svaz neslyšících sportovců 
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Mistrovství světa juniorů ve sjezdovém lyžování sluchově postižených 

sportovců 

Datum: 25. 2. – 1. 3. 2013 Místo: Nesselwang, Německo 

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

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Tomáš Menša 

1. místo sjezd 

1. místo super G 

2. místo superkombinace 

2. místo slalom 

Jan Panský 3. místo sjezd 

Účast zabezpečoval Český svaz neslyšících sportovců 

 

Mistrovství světa INAS v klasickém a sjezdovém lyžování mentálně 

postižených sportovců 

Datum: 3. – 9. 3. 2013 Místo: Erzurum, Turecko 

Počet sportovců: 4 Celkem medailí: 2 – 4 – 1 

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Jakub Novák  

1. místo super G 

2. místo slalom 

2. místo obří slalom 

Dalibor Havelka 

1. místo sprint na 1km 

2. místo závod na 5km 

2. místo závod na 7,5km 

Lukáš Miko 3. místo sprint na 1km 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 
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Mistrovství světa INAS v atletice mentálně postižených sportovců 

Datum: 9. – 16. 6. 2013 Místo: Praha, ČR 

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

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Veronika Skuhrovská  2. místo sedmiboj 

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

 

 Mistrovství světa v tenise mentálně postižených sportovců   

Datum: 23. – 29. 6. 2013 Místo: Rakovník, ČR 

Počet sportovců: 4 Celkem medailí: 0 – 0 – 2 

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Ondřej Sedliský 3. místo jednotlivci 

Team ČR 

(Ondřej Sedliský, Jiří Humhal) 

3. místo  

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců 

 

Mistrovství světa orientační závod - tělesně postižených sportovců 

Datum: 8. – 11. 7. 2013 Místo: Vuokatti, Finsko 

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

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Jana Kosťová 1. místo paralympic class 

Pavel Dudík 2. místo paralympic class 

Účast zabezpečoval Český svaz tělesně postižených sportovců 

 

 



 

12 

 

Mistrovství světa v atletice tělesně, spasticky a zrakově postižených 

sportovců 

Datum: 19. – 28. 7. 2013 Místo: Lyon, Francie 

Počet sportovců: 15 (+ 1 trasér) 

ČFSH – 6    

ČATHS – 8 

ČSZPS – 1 (+ trasér) 

Celkem medailí: 0 – 1 – 4  

ČFSH: 0 – 1 – 1     

ČATHS: 0 – 0 – 1  

ČSZPS: 0 – 0 – 2  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Eva Berná (ČFSH)  2. místo vrh koulí 

Dušan Grézl (ČFSH) 3. místo vrh koulí 

Miroslava Sedláčková (ČSZPS) 

(trasér Michal Procházka) 

3. místo 400m 

3. místo 800m 

Jan Vaněk (ČATHS) 3. místo kuželka 

Účast zabezpečovala Česká federace Spastic Handicap, Český svaz zrakově postižených sportovců a 

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců 

 

Mistrovství světa v plavání tělesně a zrakově postižených sportovců 

Datum: 12. – 18. 8. 2013 Místo: Montreal, Kanada 

Počet sportovců:  

ČATHS – 2  

ČSZPS – 2  

ČSTPS – 4  

Celkem medailí: 0 – 3 – 0  

ČATHS: 0 – 2 – 0  

ČSZPS: 0 – 0 – 0  

ČSTPS: 0 – 1 – 0  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Arnošt Petráček (ČATHS) 
2. místo 50m znak 

2. místo 50m motýlek 

Kateřina Lišková (ČSTPS) 2. místo 50m znak 

Účast zabezpečovala Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, Český svaz tělesně 

postižených sportovců a Český svaz zrakově postižených sportovců 
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Mistrovství světa INAS v plavání mentálně postižených sportovců 

Datum: 19. – 23. 8. 2013 Místo: Nouméa, Nová Kaledonie 

Počet sportovců: 2 Celkem medailí: 0 – 3 – 5  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Vladimír Hlaváč 3. místo 50m prsa 

Adéla Míková 

2. místo 400m volný způsob 

2. místo 100m prsa 

2. místo 200m prsa 

3. místo 200m volný způsob 

3. místo 800m volný způsob 

3. místo 50m motýlek 

3. místo 1500m volná voda 

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

 

Mistrovství světa v cyklistice tělesně, spasticky a zrakově postižených 

sportovců 

Datum: 29. 8. – 2. 9. 2013 Místo: Baie-Comeau, Kanada 

Počet sportovců: 7 (+ 1 pilot) 

ČATHS – 4 

ČSZPS – 1 (+ 1 pilot) 

ČFSH – 2 

Celkem medailí: 0 – 2 – 1  

ČATHS: 0 – 2 – 1  

ČSZPS: 0 – 0 – 0  

ČFSH: 0 – 0 – 0  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Tereza Diepoldová (ČATHS) 3. místo časovka 

Jiří Ježek (ČATHS) 
2. místo silniční závod 

2. místo časovka 

Účast zabezpečovala Česká federace Spastic Handicap, Český svaz zrakově postižených sportovců a 

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců3 
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Mistrovství světa ve vzpírání zrakově postižených sportovců 

Datum: 5. – 16. 9. 2013 Místo: Peking, Čína 

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

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Martin Biháry  1. místo Benchpress – kat 82,5 kg 

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

 

Mistrovství světa v lukostřelbě tělesně a spasticky postižených sportovců 

Datum: 1. - 7. 11. 2013 Místo: Bangkok, Thajsko 

Počet sportovců: 7 

ČFSH – 4 

ČATHS – 3 

Celkem medailí: 0 – 0 – 2 

ČFSH: 0 – 0 – 2  

ČATHS: 0 – 0 – 0  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

David Drahonínský (ČFSH) 3. místo jednotlivci – kladkový luk 

Václav Košťál (ČFSH) 3. místo jednotlivci – reflexní luk 

Účast zabezpečovala Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců a Česká federace Spastic 

handicap 

 

Halové mistrovství Evropy INAS v atletice mentálně postižených sportovců 

Datum: 13. – 18. 3. 2013 Místo: Istanbul, Turecko 

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

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Veronika Skuhrovská  1. místo pětiboj 

Účast zabezpečoval Český svaz mentálně postižených sportovců, o.s. 
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Mistrovství Evropy v bowlingu zrakově postižených sportovců 

Datum: 23. 8. – 1. 9. 2013 Místo: Praha, ČR 

Počet sportovců: 7 Celkem medailí: 0 – 2 – 2 

Jednotlivci: 0 – 1 – 1  

Dvojice: 0 – 1 – 0 

Čtveřice: 0 – 0 – 1  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Roman Matouš 2. místo absolutní pořadí 

Josef Gruncl 3. místo jednotlivci 

Team ČR - dvojice 

(Michal Krch, Josef Gruncl) 

2. místo dvojice B + X 

Team ČR - čtveřice 

(Michal Krch, Josef Gruncl, Karel 

Macháček, Roman Matouš) 

3. místo čtveřice 

Účast zabezpečoval Český svaz zrakově postižených sportovců 

 

Mistrovství Evropy ve stolním tenise tělesně postižených sportovců 

Datum: 25. 9. – 5. 10. 2013 Místo: Lignano, Itálie 

Počet sportovců: 2 

ČSTPS – 1 

ČATHS – 1  

Celkem medailí: 0 – 1 – 0 

ČSTPS: 0 – 1 – 0  

ČATHS: 0 – 0 – 0  

Jména sportovců - medailistů Umístění Disciplína 

Jiří Suchánek (ČSTPS)  2. místo dvouhra 

Účast zabezpečoval Český svaz tělesně postižených sportovců a Česká asociace tělesně 

handicapovaných sportovců 
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III.  

ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍCH STYCÍCH  

V průběhu roku 2013 si svazy průběžně delegovaly své zástupce na stěžejní akce roku stejně 

jako na významná zasedání mezinárodních sportovních federací. Zástupce ČPV se také 

účastnil významných zasedání IPC a EPC. 

Pořadatel Akce Termín Místo konání Delegát 

INAS National Eligibility 

Conference 

2. - 3. 2. 2013 

 

Manchester, Velká 

Británie 

Karel Humhal 

INAS 

EUROPE   

Jednání výkonného výboru 

a technické komise 

4. - 7. 4. 2013 Bergen op Zoom, 

Nizozemí 

Pavel Tilinger, Alena 

Erlebachová 

IPC 

Swimming 

Konzultační setkání sekce 

IPC plavání 

29. – 30. 4. 2013 Manchester, Velká 

Británie 

Andrea Věnseková, 

Vilém Besta 

ICSD  Kongres 23. – 25. 7. 2013 Sofia, Bulharsko Vojtěch Volejník, 

Marcela Hyklová, Ota 

Panský 

EPC Valná hromada 4. – 5. 10. 2013 Dublin, Irsko Alena Erlebachová, 

Vilém Besta 

IPC Valná hromada 23. – 24. 11. 2013 Athény, Řecko Alena Erlebachová, 

Vilém Besta 

 

Vysvětlivky: INAS  - Světová 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 

EPC – Evropský paralympijský výbor 
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IV.  

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC ROKU 2013 

 

Český paralympijský výbor vyhlašuje anketu 

Nejlepší handicapovaný sportovce roku od roku 1998, 

letos se tak opět stalo v pražském Top Hotelu Praha. Na 

základě hlasování 50 odborníků, byli vyhlášeni nejlepší 

handicapovaní sportovci za rok 2013 v několika 

kategoriích napříč různými druhy postižení. 

Celkovou vítězkou se stala lyžařka Tereza 

Kmochová (ČSNS), která z prvního MS neslyšících 

alpských lyžařů přivezla 5 zlatých medailí.  

Druhé místo v hlasování patří střelci Marku 

Bartoškovi (ČSNS), který jako jediný z celé české 

výpravy získal na letní deaflympiádě v Sofii cenný kov. 

Na stupně vítězů se postavil Marek hned tři krát, když si 

na krk pověsil dvě stříbra a jeden bronz.  

Po dvou vítězstvích v řadě v předchozích ročnících patří Jiřímu Ježkovi (ČATHS) 

tentokrát třetí místo. Vyhrál celkové hodnocení světového poháru a na MS získal dvě 

stříbrné medaile. Jiří Ježek se také v roce 2013, jako první handicapovaný cyklista, představil 

v jedné z etap Tour de France. 

Na čtvrtém místě skončil Dalibor Havelka (ČSMPS), který soutěží v klasickém 

lyžování, pátý byl alpský lyžař Jakub Novák (ČSMPS). Oba si přivezli z MS jedno zlato a dvě 

stříbra. Šesté místo patří snowboardistovi Tomáši Pazderovi (ČSNS), sedmá skončila alpská 

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). 

MARTINA SÁBLÍKOVÁ A TEREZA 
KMOCHOVÁ – FOTO MARTIN MALÝ 
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Role patronů slavnostního večera přijali čeští olympionici Jiří Šlégr, Eva Brabcová – 

Nývltová a Martina Sáblíková, zlatá medailistka z poslední olympiády v Soči. Všichni se 

aktivně zúčastnili předávání cen. 

ČPV ocenil i nejlepší juniorku a juniora, objev roku a další osobnosti českého 

paralympismu celkem v sedmi kategoriích. 

 

 

 

 

MAREK BARTOŠEK, TEREZA KMOCHOVÁ A JIŘÍ JEŽEK – FOTO MARTIN MALÝ 
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Celkové pořadí:  

Pořadí Jméno Příjmení Sport Svaz 

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 snowboard 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 2013:  sledge hokejový tým ČR (ČATHS) 

Objev roku 2013 - muži:  Vladimír Hlaváč (ČSMPS) – plavání  

Junior roku 2013 - ženy:  Adéla Míková (ČSMPS) - plavání 

Junior roku 2013 - muži:  Tomáš Menša (ČSNS) – alpské lyžování 

Trenér roku 2013:  Alexandra Erlebachová – ČSMPS 

Jiří Filip – ČATHS 

Ladislav Franěk – ČSZPS 

Václav Jasný – ČSNS 

Petr Vrátil - ČFSH 

Do síně slávy byla uvedena dvojnásobná paralympijská medailistka a trojnásobná mistryně 

světa, Vladimíra Chaloupková Bujárková. 
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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 

 Jaroslav Křeček (ČATHS) – člen, do VG č. 2013-04 konaného dne 19. 7. 2013 

 Viktor Zapletal (ČATHS) – člen, od VG č. 2013-05 konaného dne 9. 9. 2013 

 Roman Suda (ČFSH) – člen, do VG č. 2013-03 konaného dne 18. 6. 2013 

 Ondřej Sejpka (ČFSH) – člen, od VG č. 2013-04 konaného dne 19. 7. 2013 

 Radka Kučírková (ČSTPS) – člen 

 

VG ČPV zasedalo 8x, z toho 2x mimořádně, k vyřešení periodických i aktuálních úkolů. 

Účast členů VG na těchto jednáních byla 98%. Bylo přijato 156 závěrů (VG ČPV: 86x bere na 

vědomí, 53x schvaluje, 17x ukládá), jejichž realizace je kontrolovaná a prověřovaná VG ČPV. 

Z projednávaných otázek vyvstalo 17 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  

 

Už do roku 2004 sahají počátky rozkolu, který musí ve svých řadách stále řešit Český 

paralympijský výbor (ČPV). V té době přestal být za člena ČPV považován Český svaz tělesně 

postižených sportovců (ČSTPS).  

Formálně byl spor ukončen rozsudkem Městského soudu v Praze v roce 2010, který 

rozhodl, že ČSTPS nikdy nepřestal být členem Českého paralympijského výboru, 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. 

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.  

Také 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.). 

Jednou z podmínek odvolání suspendace členství ČPV v IPC bylo mimo jiné sloučení 

obou svazů zastupujících tělesně postižené sportovce. ČSTPS a ČATHS o sloučení s větší či 

menší intenzitou jednali 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 
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roku měly také dva dosud samostatné svazy tělesně handicapovaných sportovců vytvořit 

novou, jednotnou organizaci. Tak se ale nestalo. 

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. 

Ani do tohoto termínu ovšem nebylo Memorandum naplněno a tělesně postižení 

sportovci se nesloučili do jednoho jediného svazu. Mezi zástupci obou svazů i ČPV proběhlo 

mnoho desítek jednání, konaly se valné hromady obou svazů, bohužel s nulovým výsledkem. 

ČATHS odmítlo z objektivních důvodů jako řešení nastalé situace vstup svých členů do ČSTPS, 

ČSTPS zase nereflektovalo na jakékoli jiné východisko, ať už jej navrhovala ČATHS nebo ČPV.  

Není pochyb, že stav, v němž i více než dva roky po podepsání Memoranda o 

porozumění, které bylo předpokladem odvolání suspendace ze strany IPC, stále existují dva 

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

fungování a podporu tělesně postižených sportovců, tak i sport zdravotně postižených 

sportovců jako takový.  

Jak MŠMT, tak i IPC situaci průběžně monitorují a na tuto aktuálně není ani jedním z 

nich nazíráno v pozitivním světle. Existuje reálné riziko, že zejména IPC přijme vzhledem ke 

stávající situaci opatření, jež se ale ve výsledku dotkne/dotknou všech zdravotně postižených 

sportovců. Dosavadní míra vynaloženého úsilí a projevené tolerance ze strany IPC není 

bezbřehá. Stejně tak MŠMT není nadále od příštího roku ochotno poskytovat finanční 

prostředky dvěma svazům tělesně postižených sportovců, čímž je za stávající situace 

ohrožováno financování sportu tělesně postižených sportovců. 

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, v němž bylo členství nabídnuto oběma svazům tělesně postižených sportovců, tj. 

ČSTPS i ČATHS. Sdružení zaštítil a jeho činnost garantuje ČPV.  

Členství v novém spolku ovšem do dnešního dne přijala pouze ČATHS, ČSTPS do 

spolku hned po oznámení jeho vzniku a nabídce členství vstoupit odmítl. Předsedkyně ČSTPS 

Mgr. Radka Kučírková ostatně odmítá valnou většinu návrhů, které jsou předkládány na VG 

ČPV, a pakli-že jsou schváleny demokratickou většinou, toto nerespektuje, čímž mimo jiné 

porušuje stanovy ČPV. 

Alena Erlebachová, výkonná předsedkyně ČPV 
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VIII.  

FINANCE –  ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

Český paralympijský výbor byl v roce 2013 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 

 


