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I.  

CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ ČESKÉHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU 

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

jako samostatné občanské sdružení. ČPV zastřešuje jednotlivé sportovní svazy provozující para 

sport. 

Český paralympijský výbor ideově vychází z Českého olympijského výboru založeného roku 1899 

PhDr. Jiřím St. Guthem Jarkovským a z idejí Mezinárodního paralympijského výboru (International 

Paralympic Komité; dále jen IPC). ČPV vznikl v roce 1994 jako sdružení zajišťující na území České 

republiky podporu a rozvoj para sportu a para sportovců.  

ČPV je založeno, ctí a působí na myšlenkách paralympijského hnutí. 

Posláním ČPV je rozvíjet a šířit paralympijské ideály, a tím přispívat k tělesné a duchovní výchově 

občanů a zejména mládeže v duchu paralympismu. Posláním a cílem ČPV je dále chránit sportovní 

hnutí, ideály a aktivity sportovců, bez ohledu na typ postižení, a vést všechny zúčastněné osoby k 

čestnému jednání podle zásad hnutí fair play a Etického kodexu ČPV a tím také přispívat k integraci 

osob se zdravotním postižením do společnosti. Posláním a povinností ČPV je dále také zastupovat 

ČR na paralympijských hrách a ostatních sportovních akcích organizovaných Mezinárodním 

paralympijským výborem a Evropským paralympijským výborem (EPC), jakož i na akcích 

mezinárodní sportovní diplomacie.	

ŘÍZENÍ  ČPV DLE PLATNÝCH STANOV DO 4.  PROSINCE 2021 

Výkonné grémium – nejvyšší orgán ČPV 

Řídícím a plenárním orgánem ČPV bylo do 4.12. 2021 výkonné grémium (dále též „VG“) složené ze 

zástupců jednotlivých řádných členů. Zasedání VG se s hlasem poradním zúčastňovala z titulu své 

funkce i výkonná předsedkyně ČPV.  
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Výkonný předseda – Výkonná předsedkyně ČPV byla placeným zaměstnancem ČPV. Vedle 

předsedy ČPV byla druhým statutárním zástupcem ČPV.  

Řádné členství v ČPV 

Řádnými členy ČPV byly do 4.12. svazy členěné podle jednotlivých druhů zdravotního postižení. 

Jednalo 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) a zrakově postižení  

Za každý druh zdravotního postižení byl v ČPV sdružen jeden svaz, výjimku tvořili tělesně postižení, 

které zastupovala – Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS) a Český Para 

Sport (dříve Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS)).  

Sdružené svazy byly: Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. (převážně 

poúrazové stavy) – dále jen ČATHS; Česká federace Spastic Handicap, z. s. (sportovci ochrnutí 

převážně na následky dětské mozkové obrny, zejména jde o vady vrozené) – dále jen ČFSH; Český 

svaz mentálně postižených sportovců, z. s. – dále jen ČSMPS; Český svaz neslyšících sportovců, 

z.s. (vady sluchu, vrozené i získané) – dále jen ČSNS; Český svaz tělesně postižených sportovců z.s. 

(převážně poúrazové stavy) – dále jen ČSTPS; Český svaz zrakově postižených sportovců, z. s. 

(vady zraku vrozené i získané) – dále jen ČSZPS 

Přidružené členství 

Statut přidruženého člena měl Český svaz vnitřně postižených sportovců, z. s.  

PŘIJETÍ  NOVÝCH STANOV ČESKÉHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU DNE 4.  PROSINCE 2021 

Výkonné grémium ČPV přijalo dne 4. prosince 2021 nové stanovy ČPV, které ustanovily členskou 

schůzi, na které byli stejný den přijati noví členové Českého paralympijského výboru.  
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Členy Českého paralympijského výboru nadále zůstali: Česká asociace tělesně postižených 

sportovců, Český svaz zrakově postižených sportovců, Český para sport, Český svaz mentálně 

postižených sportovců, Český svaz neslyšících sportovců a Česká federace Spastic Handicap. Mezi 

nové řádné členy se zařadily: Česká asociace basketbalu na vozíku, z. s.; Česká asociace stolního 

tenisu; Český badmintonový svaz, z.s.; Česká jezdecká federace; Český lukostřelecký svaz; Český 

ragbyový svaz vozíčkářů, z.s.; Český svaz curlingu z.s.; Český svaz cyklistiky, z.s.; Český svaz 

taekwondo, z.s.; Český tenisový svaz vozíčkářů; Česká triatlonová asociace; Český veslařský svaz a 

Český volejbalový svaz.  

Mezi nové přidružené členy se přidali: Česká federace boccii, z.s.; Český svaz ledního hokeje, z.s.; 

Czech Para Dance Sport, z.s.; České para plavání z.ú. a Český paraflorbal z.s. 

Členská schůze si na svém prvním zasedání dne 4. prosince 2021 zvolila nové vedení Českého 

paralympijského výboru. Předsedou ČPV se stal bývalý reprezentant České republiky v atletice 

vozíčkářů, v para florbalu nebo v basketbalu vozíčkářů Zbyněk Sýkora. Post prvního místopředsedy 

připadl Romanovi Sudovi a druhou místopředsedkyní je nově Dana Selnekovičová. Do Výkonného 

výboru byli dále zvoleni Jaroslava Krakovičová, Martin Císař, Vojtěch Pavlík a Hana Valová. 

Systematická sportovní příprava reprezentantů je zabezpečovaná 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 je od roku 1994 úkolem 

ČPV. 
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II.  

SITUAČNÍ ZPRÁVA VÝKONNÉ PŘEDSEDKYNĚ KE STAVU V ČESKÉM 
PARALYMPIJSKÉM HNUTÍ V ROCE 2021 

 
Rok 2021 nebyl pro české sportovní prostředí vůbec jednoduchý. Pokračování celosvětové 

pandemie covidu-19 znamenalo i omezení ve sportu, rušení a odložení sportovních akcí. 

Byl to rok plný dřiny, odříkání, vysokého sportovního i pracovního nasazení, na jejímž konci vidíme 

vynikající úspěchy, ale i zklamání. 

Medailová umístění na ME, MS, SP napříč všemi svazy podle typu postižení. Velkým úspěchem 

byla rozhodně paralympiáda v Tokiu, kde se i přes komplikace podařilo přivést k nominaci 28 

sportovců, kteří získali 8 medailí. 

David Drahonínský, byl jak ten jeho šíp, vyletí a trefí do zlatého. Vysoká tréninková morálka  

v každé době, dříč a výsledek byl vidět. Zlato v individuálním závodě, stříbro v mixu s Musilovou, 

no paráda. 

Adam Peška, sportovec s nejtěžším postižením, poprvé na paralympiádě a – přišel, viděl a zvítězil. 

Neuvěřitelné, jak prošel celým turnajem bez porážky, a nakonec si odnesl zlato! 

Šárku Musilovou znám dost let, řekla bych skromná a pracovitá. V týmu s Davidem fantazie, 

korunovaná druhým stříbrem z individuálního závodu. 

Arnošt Petráček, neskutečný bojovník a optimista. Sledovala jsem jeho závod na 50 m znak  

v přímém přenosu a málem jsem ochraptěla, jak jsem ho z domova podporovala. Stříbro si více než 

zaslouží. 

Aleš Kisý, dříve nerad slýchával, že získal bramborovou medaili. Tak teď už to není pravda. Vrhl 

koulí a byl z toho bronz. 

Anička Luxová, to bylo opravdu velké překvapení, skromná atletka, moc jí to přeju. Mám ten její 

medailový úsměv pořád před očima. 
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Jirka Suchánek, moc jsem mu přála medaili. Za svůj přístup nejen ke sportu by si ji zasloužil. 

Individuálně to sice letos nevyšlo, ale vynahradil si to v týmovém závodě s Petrem Svatošem  

a společně dosáhli na bronz. 

Čtvrtý Jahoda, pátí Datinská či Antošová, nebo Kešnar. A nejen Ti. Všichni, kteří se v té zvláštní 

covidové době probojovali do Tokia, si zaslouží naši úctu a obdiv, že to dokázali. 

Děkuji Vám, sportovcům, trenérům, celému organizačnímu týmu a přeji mnoho dalších a skvělých 

výsledků. 

Poděkování patří týmu pracovníkům ČPV, kteří s vysokým pracovním nasazením výpravu na LPH 

zajišťovali. Oproti paralympijským výborům vyspělých zemí pracoval ten náš v minimálním 

obsazení a v pionýrských podmínkách. Tohle by se mělo určitě změnit a bez zásadní pomoci státu  

k tomu dojít nemůže. 

Děkuji i ředitelce VSC VICTORIA paní Lence Kovářové – VSC podporuje naše reprezentanty nejen 

finančně, ale i materiálně. Deseti nejlepším poskytuje pracovní úvazek. 

V neposlední řadě patří poděkování i Národní sportovní agentuře za finanční podporu 

reprezentantů. 

Za největší úspěch považuji, kromě úspěchu sportovců v Tokiu, že nové stanovy byly velmi 

pozitivně kvitovány v IPC. 

ČPV ve spolupráci s dalšími subjekty věnoval úsilí k dokončení nových stanov, které by 

respektovaly bez rozdílu zájmy všech sdružených svazů a především sportovců. Jsem nesmírně 

ráda, že se nám nové stanovy konečně podařilo schválit, zejména proto, že jsme se po nečekané 

rezignaci bývalého předsedy ČPV Ondřeje Sejpky bezprostředně před paralympiádou v Tokiu ocitli 

ve velmi komplikované situaci. 

Nové stanovy schválené Mezinárodním paralympijským výborem (IPC) kopírují schéma IPC  

a umožňují členství všem relevantním organizacím provozujícím v souladu s mezinárodní 

strukturou para sport. Kromě dosavadních tradičních členů čili svazů podle typu postižení se členy 

stanou jak svazy nepostižených sportovců (např. Český svaz cyklistiky, Český lukostřelecký svaz  
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a další.), tak i organizace handicapovaných pro jeden konkrétní sport.  To přinese vznik širokého 

orgánu členské schůze se zastoupením všech těchto členů. 

Důležité budou také volby do orgánů ČPV. Kandidáti mají jistě smělé plány a cíle, ale jedna věc jsou 

plány, druhá věc je, když se dá člověk do práce. ČPV je diplomacie svého druhu, vyžaduje  

to komunikaci s ČPV, se státem atd. a to není jednoduchá disciplína. Objevili se noví kandidáti  

a někteří z nich jsou určitě slibní a nadějní. Každopádně celý nový systém řízení ČPV po sportech  

je velkou výzvou a v čele ČPV to bude chtít skutečně schopného manažera. 

ČPV má v nových stanovách orgán Sportovně technických výborů sportů, které jsou ustaveny dle 

vzoru Sport Technical Committee IPC, aby řídili tzv. World Para Sports na národní úrovni, což by 

mělo přinést zlepšení komunikace ve všech směrech. 

Potřebná je také profesionalizace sportu, ale jinak, než o tom mluví sportovci. Podpora sportovců   

je samozřejmě klíčová, ale dnes už je dost vysoká. Naopak to, v čem zásadně zaostáváme  

za světem je profesionalizace trenérů a manažerů sportů čili personální zázemí vázne, máme 

minimum lidí, kteří by se rozvoji sportu nebo trenérství věnovali na plný úvazek. Profesionální 

trenéři, to je alfa a omega rozvoje jakéhokoliv sportu. Bez toho bude ledové kluziště prázdné, 

atletická dráhy osiřelé a bazén. 

ČPV by se dle mého měl profilovat hodně i v oblasti rozvoje a práce s mládeží. Za neméně velký 

úspěch minulých let v tomto kontextu považuji naše zapojení do paralympijské výzvy ve spolupráci    

s ČOV a propagaci para sportu ve školách. 

Spolupráce se svazy bude v nové etapě klíčová. Jak jsme zmínila, nejde jen o tradiční svazy podle 

typu postižení, ale i o svazy zdravých, které para sport na základě mezinárodního zastřešení dělají 

např. Český svaz cyklistiky. 

Bohužel se nepovedlo dotáhnout sloučení obou organizací pro tělesně postižené a obávám se,  

že to se už nepovede. Obě organizace se již na sportovním poli etablovali, je to už mnoho let od 

vzniku sporu a záležitost je řešena pouze polovinou hlasu pro každý ze svazů na členské schůzi ČPV. 

Je to kompromis, který ani my, ani IPC nevidí rádo, ale neochota organizací udělat ústupky nic 

jiného neumožňuje. Čas možná vyřeší specifické profilování každého z obou svazů a vše se vyřeší 

přirozeně. 
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Sportovcům a novému vedení ČPV přeji hodně úspěchů. 

Mgr. Alena Erlebachová, výkonná předsedkyně ČPV 

Praha 3. prosince 2021 
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III.  

VÝKONNÉ GRÉMIUM – VÝKONNÝ VÝBOR ČPV 

Složení VG ČPV do 4.12.2021: 

§ Ondřej Sejpka (ČFSH) – člen, předseda Českého paralympijského výboru – rezignoval na 

svoji funkci dne 16. července 2021 

§ Jan Žídek (ČSNS) – člen  

§ Zdeněk Barlok (ČSZPS) – člen  

§ Jana Rachnevová (ČSMPS) – člen 

§ Viktor Zapletal (ČATHS) – člen 

§ Radka Kučírková (ČSTPS) – člen 

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

otázek jeho zaměstnanců, podléhají řízení výkonnému předsedovi ČPV – funkci zastávala do 

4.12.2021 Alena Erlebachová. 

Dne 4.12.2021 členská schůze ČPV zvolila nové vedení ve složení 

Předseda: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA 

1. místopředseda: Mgr. Roman Suda 

2. místopředseda: Dana Selnekovičová 

Členové výkonného výboru ČPV: 

• Mgr. Martin Císař 

• Mgr. Jaroslava Krakovičová 

• Mgr. Vojtěch Pavlík 

• Hana Valová, DiS. 
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IV.  

STRUČNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ NA LPH TOKIO 2020 

Z důvodu pokračující celosvětové pandemie covid-19 byly Letní paralympijské hry Tokio 2020 

přeloženy na rok 2021. 

Her se účastnilo 4.400 sportovců, kteří bojovali o medaile ve 22 sportech. Do programu her byl 

poprvé zařazen badminton a teakwondo. Hry byly nadále ovlivněny situací ve světě a proběhly 

tedy bez diváků a za přísných hygienických podmínek. Sportovci a doprovody byly tentokrát 

ubytováni ve třech vesnicích. Jediný sport, který musel mít své zázemí mimo Tokio byla cyklistika, 

která měla vlastní středisko na dráhovou cyklistiku v resortu Laforet SHUZENJI, vzdáleného 20 km 

od velodromu v Izu, na silniční závody se poté přesunuli pod horu Fuji. 

Česká republika měla zastoupení v osmi sportech: atletika, boccia, cyklistika dráhová a silniční, 

jezdectví, lukostřelba, plavání, sportovní střelba a stolní tenis. Celkem se na hrách představilo 28 

českých sportovců a dva hráči boccia měli k sobě své spoluhráče. 

Medailové umístění 

Adam Peška (spoluhráč Ivana Pešková), boccia – 1. místo  

David Drahonínský, lukostřelba – 1. místo  

Arnošt Petráček, plavání – 2. místo  

Šárka Musilová, lukostřelba – 2. místo  

Mix tým lukostřelby David Drahonínský a Šárka Musilová – 2. místo  

Aleš Kisý, atletika – 3. místo  

Anna Luxová, atletika – 3. místo  

Tým stolních tenistů Jiří Suchánek a Petr Svatoš – 3. místo 
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ADAM	PEŠKA	A	IVANA	PEŠKOVÁ,	FOTO	JAN	MALÝ	 
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ARNOŠT	PETRÁČEK,	FOTO	JAN	MALÝ		

ŠÁRKA	MUSILOVÁ,	FOTO	JAN	MALÝ		
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ALEŠ	KISÝ,	FOTO	JAN	MALÝ	

ANNA	LUXOVÁ,	FOTO	JAN	MALÝ		
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JIŘÍ	SUCHÁNEK	A	PETR	SVATOŠ,	FOTO	JAN	MALÝ	
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V.  

PARALYMPIJSKÁ VÝZVA SAZKA OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE 

V listopadu-prosinci 2021 v projektu zapsáno přes 4 000 dětí a 110 škol se speciálním 
vzdělávacím programem. Mezi hlavní cíle projektu patří snaha rozšířit na základních školách se 
speciálním vzdělávacím programem povědomí o možnostech sportování a propagovat zdravý 
životní styl, posílit povědomí o českém paralympismu a v dlouhodobém horizontu podpořit české 
paralympijské hnutí skrze mladé talenty. 

O PROJEKTU 

Základní školy se speciálním vzdělávacím programem jsou týmem Paralympijské výzvy 
systematicky oslovováni (telefonicky, e-mailem, newsletterovým zpravodajem). Projekt je 
představen zástupci dané školy (většinou to bývá učitel tělocviku, ředitel, zástupce ředitele) a 
pokud jej zaujme, je škola zaregistrována. Zástupce školy zadá do systému údaje o škole, 
jednotlivých třídách a žácích (počet, věk, kategorie handicapu).  

Během školního roku v hodinách tělocviku absolvuje učitel tělesné výchovy s dětmi 
disciplíny Olympijského diplomu či Odznaku všestrannosti Olympijského víceboje a zadá jejich 
výsledky do systému. Školy nejsou nuceny ke splnění všech měřitelných disciplín, ale sami učitelé si 
vybírají ty disciplíny, na které jejich žáci stačí. Na konci školního roku obdrží škola speciální 
paralympijské diplomy pro všechny děti, které se dle systému do projektu zapojily.  

Další formou odměny a motivací k zapojení školy do projektu uspořádání Sportovního dne 
přímo na škole. Sportovní den probíhá v režii týmu Paralympijské výzvy. Během něj je dětem 
představen sportovec z řad českých paralympioniků, který s dětmi vede besedu a následnou 
diskuzi a autogramiádu, děti si vyzkouší několik disciplín Paralympijské výzvy s profesionálním 
trenérem a na závěr dne jsou odměněny sportovními balíčky. 

V rámci projektu došlo k vytvoření ucelené databáze speciálních škol v České republice 
s ohledem na kategorie handicapu a k ustanovení „Databáze talentovaných sportovců“ z řad 
zapojených dětí do adminu Paralympijské výzvy.  

Sportovní dny v roce 2021 proběhly: 

• KARLOVY VARY, 9. ČERVNA 2021 
Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26 – sportovkyně Vendula Dušková 

• ŘÍČANY, 10. ČERVNA 2021 
4. Základní škola Říčany, Nerudova 481 – sportovkyně Anna Luxová 

• KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, 11. ČERVNA 2021 
Základní a praktická škola Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 748 – sportovkyně Anna 

Luxová 
• UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 17. ČERVNA 2021 

Základní škola a mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí 238 – sportovec 
Tadeáš Kříž 
• UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 18. ČERVNA 2021 
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Základní škola a mateřská škola speciální Uherské Hradiště, Šafaříkova 961– sportovec 
Tadeáš Kříž 
• ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, 30. ZÁŘÍ 2021 

Speciální základní škola Rožmitál pod Třemšínem, Komenského 622 – sportovkyně Tereza 
Jakschová 
• BEROUN, 1. ŘÍJNA 2021 

Základní škola Beroun, Karla Čapka 1457 – sportovkyně Lenka Matoušková 
• RUDNÁ, 8. ŘÍJNA 2021 

Základní škola Rudná, 5. května 583 – sportovkyně Anna Luxová 
• JESENICE, 25. ŘÍJNA 2021 

Základní škola a praktická škola speciální Plzeňská 63– sportovkyně Lenka Matoušková 
• PRAHA-BOHNICE, 1. LISTOPADU 2021 

Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91 – sportovec Jan Tománek 
• NERATOVICE, 23. LISTOPADU 2021 

Základní škola a praktická škola Neratovice, Byškovická 85 – sportovec Tadeáš Strašík 
 

Fotogalerie k jednotlivým dnům je dostupná online: 
https://paralympic.cz/paralympijska-vyzva-2021/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Marketing ČPV 

	

	

VI.  

MARKETING ČPV 

 

Výhradním marketingovým partnerem Českého paralympijského týmu byla v roce 2021 

společnost Premier Sports CZ s.r.o.. Spolupráce byla smluvně zabezpečená do zimních 

paralympijských her Peking 2022. 

Zvláštní poděkování patří všem podporovatelům, především Národní sportovní agentuře, 

dále pak partnerům ČPT 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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VII.  

MONITORING MÉDIÍ 2021 

Počet sledujících na sociálních sítích 

• Facebook - 16 380 
• Instagram - 3 236 
• Twitter - 2 475 

Seznam článků monitorující LPH Tokio 2020 

• 5. srpna 2021: 

https://forbes.cz/paradrezurni-jezdkyne-nema-rada-kdyz-ji-nekdo-lituje-a-chysta-se-na-
paralympiadu/  

• 6. srpna 2021: 

https://zena.aktualne.cz/tokio-jedu-si-to-uzit-muze-se-to-stat-jednou-za-zivot-rika-
c/r~d0bdba88f52811eba7d80cc47ab5f122/  

• 8. srpna 2021: 

https://pardubicky.denik.cz/ctenar-reporter/foto-jsou-to-borci-atleti-pomerili-sily-v-pardubicich-
nektere-ceka-tokio-2021080.html 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/olympijske-hry/tokio-2020/nejnovejsi-videa/pozvanka-na-
paralympiadu-a-zaverecne-arigato/610fe497d60dfef4a4229886  

• 10. srpna 2021: 

https://www.jezdci.cz/clanky/vistalova-miri-na-druhou-paralympiadu-osm-dni-stravi-v-cachach/ 

https://cnn.iprima.cz/zlaty-paralympionik-je-mi-lito-ze-dostavame-mene-vybavy-nez-zdravi-
sportovci-31315 

• 11. srpna 2021: 

https://pardubicky.denik.cz/ostatni_region/handicapovani-atleti-ladili-formu-na-tokio-
20210811.html 

• 13. srpna 2021: 

https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/paralympiada-tokio-2020-ceska-vyprava-
sport_2108131545_bac 

• 14. srpna 2021: 
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https://teplicky.denik.cz/z-regionu/nevidomy-sportovec-lovosice-20210814.html 

• 17. srpna 2021: 

https://blanensky.denik.cz/ostatni_region/koblasa-pred-treti-paralympiadou-citim-se-vyborne-
snad-to-uz-cinkne-preje-si-202.html  

https://www.equitv.cz/audio/finale-v-tokiu-by-byl-splneny-sportovni-sen-rika-anastasja-
vistalova.html 

https://www.irozhlas.cz/sport/olympijske-hry/paralympionici-cesko-odlet-do-tokia-reprezentace-
rozhovory_2108172109_mim 

• 19. srpna 2021: 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/paralympijske-
nadeje-drahoninsky-chce-mit-kufr-tezsi-o-medaili-datinska-cili-na-paty-
kov/611eccd4d60dfef4a4b05c6d  

http://www.zitusti.cz/do-tokia-zamiril-dalsi-ustecky-plavec/ 

• 20. srpna 2021: 

https://www.jezdci.cz/clanky/petr-prikryl-sterngreifer-se-citi-dobre-podminky-v-tokiu-jsou-skvele/ 

https://salonkyhk.cz/sport/ostatni-sporty/2021/srpen/zlato-z-paralympiady-po-nedavnem-
narozeni-dcery-by-byla-velka-parada/ 

https://www.tisen.tv/jsem-velmi-nadseny-cesti-sportovci-se-pripravuji-na-paralympiadu-v-tokiu-
pristi-tyden/ 

• 22. srpna 2021: 

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/arnost-petracek-eva-datinska-vlajkonosi-
tokio.A210822_112944_paralympiada_tof  

• 23. srpna 2021: 

https://www.msn.com/cs-cz/sport/other/o-medaile-bude-na-paralympijsk%c3%bdch-
hr%c3%a1ch-v-tokiu-usilovat-i-28-%c4%8dech%c5%af/ar-AAND7bt?li=BBOoX6X 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-
2020/videa-z-paralympiady-tokio-2020/mezi-nejvetsi-medailove-nadeje-budou-na-paralympiade-
patrit-lukostrelci-uz-trenuji-v-tokiu/6123ecb1d60dfef4a43ea54a  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zacinaji-hry-tech-druhych-cesky-sport-napravil-milionovou-
nespravedlnost-172699  

https://www.olympijskytym.cz/article/5733 
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• 24. srpna 2021: 

https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/zahajeni-paralympiady-v-tokiu-
2020/r~7a026b8604cc11ecb02dac1f6b220ee8/  

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-
2020/ceska-paralympijska-vyprava-se-rozsirila-na-tricet-sportovcu-vlajku-ponesou-datinska-a-
petracek/6123afa4d60dfef4a42f1933 

https://www.ping-pong.cz/paralympiada-zacina-turnaj-stolnich-tenistu-startuje-zitra/ 

https://nasregion.cz/studentka-z-plzne-zamirila-na-paralympiadu-do-tokia-zmeri-sily-v-
olympijskem-bazenu-225899/ 

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/442671-odlet-paralympioniku-do-tokia 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-2020/zive-
zahajeni-paralympijskych-her/6124cfdcd60dfef4a47562d9 

https://refresher.cz/102208-Namesicnost-posadila-Davida-Drahoninskeho-na-vozik-Dnes-je-
nejuspesnejsim-paralympionikem-v-lukostrelbe-Rozhovor 

https://www.extra.cz/vendula-kvuli-nadoru-na-pateri-castecne-ochrnula-odumrely-mi-nervy-az-
po-kolena-sverila-se-5347d 

https://www.sport.cz/clanek/ostatni-ostatni-v-tokiu-byly-slavnostne-zahajeny-paralympijske-hry-
2663572 

https://www.sports24.cz/ceska-paralympijska-zelizka-v-tokiu-jede-jich-celkem-30-nadeje-drzi-
atleti-ci-plavci/ 

https://www.irozhlas.cz/sport/olympijske-hry/paralympijske-hry-tokio-zahajeni-medaile-
cesi_2108241554_bac 

http://news.ournet.cz/story/v-tokiu-byly-slavnostne-zahajeny-paralympijske-hry-
c9fa1049210824czcs 

https://www.msn.com/cs-cz/sport/other/v-tokiu-byly-slavnostn%c4%9b-zah%c3%a1jeny-
paralympijsk%c3%a9-hry/ar-AANGIFA?li=BBOoX6X 

https://genus.cz/sport/narodni-barvy-na-paralympijskych-hrach-v-tokiu-haji-liberecky-stolni-
tenista-jiri-suchanek-n519054.htm 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-
2020/videa-z-paralympiady-tokio-2020/paralympijske-hry-v-tokiu-byly-slavnostne-
zahajeny/6125440ed60dfef4a4a2b085 

• 25. srpna 2021: 

https://inspirante.cz/paralympijske-hry-v-tokiu-zacaly/ 
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https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/vendula-duskova-plavani-paralympijske-hry-
tokio.A210825_102349_paralympiada_jrv 

https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/185953/ochrnula-a-skoncila-na-voziku-plave-
proti-neprizni-osudu.html 

https://www.ping-pong.cz/filip-nachazel-porazil-na-uvod-paralympiady-v-tokiu-svetovou-petku/ 

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/jiri-suchanek-stolni-tenis-paralympijske-hry-
tokio.A210825_130125_paralympiada_jrv 

https://pardubicky.denik.cz/ostatni_region/enge-se-v-tokiu-popere-o-bronz-a-cesti-divaci-budou-
u-toho-20210825.html 

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/tokio-2021-filip-nachazel-petr-svatos-jonas-
kesnar.A210825_154511_paralympiada_par 

https://www.sport.cz/clanek/olympiada-loh-2020-tokio-stolni-tenista-nachazel-porazil-na-uvod-
paralympiady-svetovou-petku-2665714 

• 26. srpna 2021: 

https://www.sport.cz/clanek/olympiada-loh-2020-tokio-stolni-tenista-nachazel-porazil-na-uvod-
paralympiady-svetovou-petku-2665714 

https://www.sport.cz/clanek/cyklistika-na-konci-pocitala-minuty-ceska-medailova-nadeje-okusila-
peklo-uz-v-praze-2667730 

https://www.ping-pong.cz/jiri-suchanek-postoupil-na-paralympiade-do-osmifinale/ 

https://www.irozhlas.cz/sport/olympijske-hry/jiri-suchanek-paralympiada-stolni-tenis-
rozhovor_2108261607_mim 

• 27. srpna 2021: 

https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/stolni-tenista-suchanek-vybojoval-na-paralympiade-v-
tokiu-pa/r~fad86b2a074711ec8a900cc47ab5f122/  

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-
2020/suchanek-bronz-z-ria-nezopakuje-na-paralympiade-skoncil-paty/6128ff1bd60dfef4a4d94ccf  

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/tokio-paralympiada-
suchanek.A210827_170851_paralympiada_ald  

https://www.ping-pong.cz/jiri-suchanek-je-na-paralympiade-ve-ctvrtfinale/ 

• 28. srpna 2021: 
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https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-2020/prvni-
medaile-z-paralympiady-stribro-ziskali-lukostrelci-drahoninsky-s-
musilovou/612a192cd60dfef4a4248bb0  

• 29. srpna 2021: 

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/tokio-2021-koule-ales-kisy-
bronz.A210829_085917_paralympiada_rou  

https://refresher.cz/102630-Cesko-ma-dalsi-medaili-Ales-Kisy-ziskal-bronz-ve-vrhu-kouli 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-
2020/druha-ceska-medaile-na-paralympiade-kisy-bere-v-osobnim-rekordu-bronz-z-vrhu-
kouli/612b30f8d60dfef4a4882947  

• 30. srpna 2021: 

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/david-drahoninsky-lukostrelba-tokio-
zlato.A210830_143234_paralympiada_par  

https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/david-
drahoninsky/r~024947ec098911ec8a900cc47ab5f122/ 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/drahoninsky-vystrilel-zlato-cr-si-z-paralympiady-odveze-i-
nejcennejsi-kov-173502 

https://zenysro.cz/blogy/osobni-rozvoj/sprinterka-jakschova-poprve-na-paralympiade-mym-
cilem-je-dostat-se-do-finale/ 

https://refresher.cz/102693-Cesi-slavi-prvni-zlato-na-paralympiade-David-Drahoninsky-rozsiril-
svou-medailovou-sbirku 

https://tn.nova.cz/sport/clanek/cil-je-jasny-dostat-se-do-finale-a-novy-rekord-hlasi-paralympicka-
jakschova.html 

https://www.wn24.cz/sbirka-je-kompletni-cesko-ma-z-paralympiady-i-prvni-zlato-zaril-strelec-
drahoninsky/ 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-
2020/videa-z-paralympiady-tokio-2020/paralympijske-hry-na-socialnich-sitich-aplaus-pro-
drahoninskeho-a-tvrde-ragby/612d38c5d60dfef4a4392323 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-
2020/smrcka-na-paralympiade-neuspel-ani-v-polohovem-zavode-byla-to-bida-
prohlasil/612cc703d60dfef4a40c54b5  

• 31. srpna 2021: 
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https://sport.aktualne.cz/parasport/ceska-paralympiada-v-tokiu-
2020/r~fe04a54e098011ec878fac1f6b220ee8/  

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/tokio-boccia-finale-adam-
peska.A210831_125252_paralympiada_ten  

https://www.irozhlas.cz/sport/podcast-vinohradska-12-paralympiada-tokio-zdenka-
trachtova_2108310600_mpa 

https://zena-in.cz/clanek/sprinterka-poprve-na-paralympiade-mam-stesti-ze-mi-handicap-vubec-
neprekazi 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-
2020/paralympijsky-tym-bude-mit-dalsi-dve-medaile-peska-v-boccii-a-suchanek-se-svatosem-ve-
stolnim-tenise/612e0a07d60dfef4a4695784  

https://www.ping-pong.cz/ceske-druzstvo-postupuje-na-paralympiade-do-semifinale-a-ma-jistou-
medaili/ 

• září 2021: 

https://sport.aktualne.cz/parasport/dalsi-medaile-z-paralympiady-lukostrelkyne-musilova-bere-
dru/r~ecf495da0add11ec98380cc47ab5f122/  

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/paralympijske-hry-tokio-sarka-musilova-jiri-suchanek-
petr-svatos.A210901_090942_paralympiada_par  

https://refresher.cz/102771-Cesti-lukostrelci-na-paralympiade-vali-Individualni-uspech-pridala-i-
Musilova-skoncila-stribrna 

https://www.ping-pong.cz/cesi-na-paralympiade-konci-v-semifinale-maji-bronzovou-medaili/ 

https://refresher.cz/102775-Dalsi-bronz-pro-Cesko-Suchanek-se-Svatosem-ziskali-medaili-ve-
stolnim-tenisu 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-
2020/trojita-medailova-radost-peska-ziskal-zlato-musilova-stribro-stolni-teniste-
bronz/612f27b8d60dfef4a4c5460f  

https://protisedi.cz/sprinterka-jakschova-poprve-na-paralympiade-mym-cilem-je-dostat-se-do-
finale/ 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-
2020/kuzelkar-enge-v-desti-na-medaili-nedosahl-cyklistka-jansenova-vyhrala-zlato-po-33-
letech/612f4fc4d60dfef4a4e61107  

https://refresher.cz/102781-Zlaty-Adam-Peska-Ceska-boccia-slavi-na-paralympiade-v-Tokiu-
historicky-uspech 
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https://www.sports24.cz/cechum-se-v-tokiu-dari-dalsi-zlato-vybojoval-peska-musilova-ma-stribro-
a-teniste-bronz/ 

• září 2021: 

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/paralympiada-tokio-
luxova.A210902_083930_paralympiada_ald  

https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/atletika/paralympionici-uz-vyrovnali-rio-sedmou-medaili-
pridala-luxov/r~d215e9700bab11eca1070cc47ab5f122/  

https://refresher.cz/102824-Dalsi-medaile-pro-Cesko-Anna-Luxova-na-paralympiade-vybojovala-
bronz 

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/boccia-adam-peska-paralympiada-medaile-tj-lecebna-
kosumberk.A210902_083340_pardubice-zpravy_lati 

• září 2021: 

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/paralympiada-petracek-
stribro.A210903_115403_paralympiada_ald  

https://refresher.cz/102898-Arnost-Petracek-prekonal-svetovy-rekord-a-na-paralympijskych-
hrach-vybojoval-stribro 

https://www.jcted.cz/plavec-arnost-petracek-je-na-paralympiade-stribrny/ 

https://sport.aktualne.cz/parasport/petracek-zlato-z-ria-neobhajil-v-tokiu-se-musel-sklonit-
pred/r~1b8c4a380c9a11eca7d3ac1f6b220ee8/  

• září 2021: 

https://chrudimsky.denik.cz/ostatni_region/tata-adama-pesky-chlapi-neplacou-chlapi-rvou-jako-
zelvy-20210904.html 

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/paralympiada-ceska-
bilance.A210904_170719_paralympiada_ten 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-2020/cesti-
paralympionici-vybojovali-v-tokiu-osm-medaili-posledni-sanci-mela-datinska-ale-cenny-kov-ji-
unikl/61338dccd60dfef4a450fc29 

https://www.sport.cz/clanek/ostatni-ostatni-cesi-dalsi-medaili-na-paralympiade-nepridali-celkem-
jich-vybojovali-osm-2692687 

• 6. září 201: 

http://www.listyregionu.cz/2021/09/tokio-2020-zaverecne-zhodnoceni/ 



	

Monitoring médií 2021 

	

	

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/tokio-
2020/videa-z-paralympiady-tokio-2020/co-prinesly-odlozene-olympijske-a-paralympijske-hry-v-
tokiu/613677f5d60dfef4a445e89c 

• 16. září 2021: 

https://www.idnes.cz/oh/paralympijske-hry/arnost-petracek-plavani-
paralympiada.A210916_627103_paralympiada_ald  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Finance – Rozvaha a výkaz zisku a ztrát 

	

	

VIII.  

FINANCE – ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

Český paralympijský výbor byl v roce 2021 převážně financován ze státních zdrojů, a to 

prostřednictvím Národní sportovní agentury. 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: 

• Výkaz zisků a ztráty a Rozvaha 
• Příloha k účetní závěrce 

 


