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1. Úvod 

Český paralympijský výbor změnil adresu a nevyhovující prostory strahovského stadionu 

nahradily nové kanceláře v centru Prahy. Právě při této příležitosti se 8. června konala 

Střešní slavnost v osmém patře budovy Allianz. Pozvánku obdrželi české paralympijské 

legendy, mladí sportovci mířící na Evropské paralympijské hry mládeže, účastníci posledních 

dvou paralympijských her, zástupci sportovních svazů nebo partneři Českého 

paralympijského výboru. 

 

2. Výkonný výbor ČPV  

Výkonný výbor ČPV se v období od dubna do června 2022 sešel on-line celkem třikrát (na 

platformě Google Meet).  



Český paralympijský výbor (ČPV) 
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 – Karlín 
 
E: office@paralympic.cz 
www.paralympic.cz 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU   4 

• Výkonný výbor ČPV na dubnovém zasedání probíral především zapojení Českého 

paralympijského výboru do Výkonného výboru Českého olympijského výboru (ČOV) a 

také do Pléna ČOV. Do funkce člena Výkonného výboru ČOV byl zvolen předseda 

ČPV Zbyněk Sýkora a mezi třemi zástupci Pléna ČOV jsou Zbyněk Sýkora, Roman 

Suda a Miroslav Šperk. 

• Projednávalo se i nové nastavení Klubu paralympioniků v Českém olympijském 

výboru (změnil se název z „Český klub paralympiků“ na „Český klub paralympioniků“ 

a také stanovy). 

• Výkonný výbor schválil financování Evropských paralympijských her mládeže ve 

Finsku, kde Českou republiku reprezentovalo deset sportovců. Na spolufinancování se 

podílela Nadace Vodafone (cca 800 tisíc z ČPV a 200 tisíc z Nadace Vodafone). Český 

paralympijský výbor bere tyto hry jako jeden z projektů na podporu rozvoje 

parasportu v České republice. 

• Na květnovém zasedání Výkonného výboru ČPV bylo představeno nové logo Českého 

paralympijského výboru. 

• Proběhla schůzka s Lenkou Kovářovou z Vysokoškolského sportovního centra 

o budoucí spolupráci ČPV a VSC (jednalo se např. o změně terminologie a nahrazení 

spojení zdravotně postižený za parasportovec). 

• Předseda Zbyněk Sýkora reprezentoval ČPV v Poslanecké sněmovně (sportovní 

podvýbor). Představil zde současné fungování českého parasportu a plány do 

budoucna, zároveň zde předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser čelil 

dotazům ohledně financování. Proběhla i schůzka v Senátu PČR a také jednání 

s bývalými ministry školství Petrem Gazdíkem (v té době ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy) a Robertem Plagou. 

• Český paralympijský výbor podepsal memorandum o spolupráci s Fakultou tělesné 

výchovy a sportu UK (paralympionici se např. budou v srpnu účastnit tábora FTVS, 

který je určen pro děti s handicapem i bez handicapu). 
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• Dva zástupci Českého paralympijského výboru (předseda Zbyněk Sýkora 

a místopředseda Roman Suda) navštívili vedení Slovenského paralympijského výboru 

a sdíleli dobrou praxi v oblasti parasportu. 

 

• Výkonný výbor se usnesl na zrušení STVS paralyžování z důvodu vyjmutí ze struktur 

IPC a přesunutí pod FIS. 

• Proběhla první schůzka STVS plavání, kde byl zvolen předseda (Štěpán Cagaň). 

• Výkonný výbor vzal na vědomí realizaci půjčky od Českého olympijského výboru ve 

výši 2 mil. Kč za účelem možnosti vypůjčit prostředky členům Českého 

paralympijského výboru (během června tuto možnost využil basketbal na realizaci ME 

v Sarajevu). 

• Výkonný výbor schválil záštitu nad mistrovstvím světa sportovců s Downovým 

syndromem (předseda ČPV Zbyněk Sýkora sportovce osobně podpořil v místě konání 

akce). 

• Výkonný výbor se usnesl na poskytnutí záštity nad mistrovstvím světa 

v paralukostřelbě, které proběhne v roce 2023 v Plzni. 
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• Vedení Českého paralympijského výboru pracuje na nových stanovách ČPV. 

3. Sport a sportovci 

• Proběhla tisková konference k Radě sportovců Českého paralympijského výboru 

(představení sportovců médiím + parasportovcům). 

 

• Parasportovci by se v příštích letech měli objevit i na Olympiádě dětí a mládeže 

(Český paralympijský výbor zahájil jednání s místopředsedou Českého olympijského 

výboru Filipem Šumanem ohledně zařazení parahokeje do zimní varianty ODM, dále 

probíhají jednání i o dalších parasportech a jejich integraci). 

• Na Evropské paralympijské hry mládeže, které se konaly ve Finsku, odcestovala 

česká výprava, zastoupena 10 sportovci v atletice, boccie, plavání a showdownu. 

Český paralympijský tým byl vybaven jednotným oblečením a cestoval poprvé 

společně. 
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• V rámci Paralympijské výzvy Sazka Olympijského víceboje došlo k vyvrcholení 

pátého ročníku tohoto projektu. Uzavřením výsledků a rozesláním odměn pro 

zapojené děti a školy byl završen školní rok 2021/2022. 

! Zároveň bylo uspořádáno šest akcí – Sportovních dnů Paralympijské 

výzvy – na školách v Horšovském Týně, Plzni, Voticích, Lanškrouně, Uherském 

Hradišti a Kláštěrci nad Ohří. 

! Na akcích v dubnu, květnu a červnu se představili parasportovci Tadeáš Kříž, 

Tereza Jakschová, Jakub Kosek, Martin Dvořák a Jan Holub.   

! Za uplynulý školní rok bylo v rámci Paralympijské výzvy odměněno 1 407 dětí, 

dalších 383 žáků bylo oceněno přímo na Sportovních dnech.  

! Dohromady 836 mladých sportovců dokázalo splnit všech osm disciplín nebo 

alternativních disciplín potřebných ke kompletnímu dokončení Olympijského 

diplomu nebo Odznaku všestrannosti.  

! K dnešnímu dni je v projektu Paralympijská výzva Sazka Olympijského víceboje 

zaregistrováno 121 škol se speciálním vzdělávacím programem.  
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4. Komunikace a marketing  

• Uskutečnilo se první mediální školení pro sportovce a funkcionáře (účastnili se ho 

stolní tenisté během Czech Para Open v Ostravě). Projekt mediálního školení bude 

pokračovat i v dalších sportech (nyní se domlouvají termíny). 

• Proběhla schůzka ohledně spolupráce s Českým rozhlasem (nastavení spolupráce), 

uskutečnilo se i jednání s Českou tiskovou kanceláří (ČTK bude dávat výsledkový 

servis, rozhovory atd. do svého systému). 

• Daří se dostávat parasport do médií (Česká televize, Český rozhlas, CNN Prima News, 

Seznam, iDnes, onlajny.cz, iSport.cz atd.). Od podzimu bude také nový pořad 

o parasportu na O2 TV sport, který má na starosti Tereza Kubíčková. 

• Český paralympijský výbor inicioval setkání s ředitelem ČT sport Jiřím Ponikelským, 

protože se do ČPV donesla informace o dočasném zrušení Paralympijského magazínu 

přes léto. Podařilo se zachovat alespoň zpravodajství z velkých akcí + Paralympijský 

magazín v omezeném módu a po prázdninách by se vše mělo vrátit do starých kolejí 

(důvodem je nedostatek financí na výrobu magazínu v České televizi). 

• Byl znovu spuštěn YouTube kanál Českého paralympijského výboru, na kterém se 

objevila profesionální videa českých sportovních nadějí pro Evropské paralympijské 

hry mládeže. Doufáme, že bude dostatek financí, abychom mohli v tomto trendu 

pokračovat a v budoucnu natáčet rozhovory v improvizovaném studiu, které by mělo 

vzniknout v prostorách ČPV. 

• Během srpna vznikne na webu paralympic.cz v záložce „Média“ sekce „Napsali o 

nás“, kde budeme monitorovat mediální výstupy o českém parasportu a 

parasportovcích. 

• Parasportovci se účastnili sportovních a společenských akcí (např. T-mobile 

olympijský běh v Praze a v Brně, otevírání terapeutické zahrady v Motole atd.). 
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• Ředitelka komunikace ČPV Veronika Macková se zúčastnila předávání Cen Fair play 

Českého olympijského výboru. 

• Český paralympijský výbor předal další dva vozy Toyota medailistům 

z paralympijských her Šárce Pultar Musilové a Jiřímu Suchánkovi.  

• Český paralympijský výbor přišel s dalším projektem v podobě finanční zápůjčky pro 

své řádné i přidružené svazy (podmínky naleznete na webu v sekci „Projekty“). 

• Veronika Macková a Martin Steinbach napsali knihu o Pekingu 2022, do které 

přispívali sportovci a trenéři, v současné době je kniha u grafika (vyjít by měla na 

podzim 2022). 

• Proběhlo partnerské setkání Českého olympijského výboru, kde byl přítomen 

i předseda ČPV a ředitelka komunikace ČPV. Cílem účasti na setkání bylo navázání 

kontaktů s partnery ČOV a jejich aktivní oslovování. 

• Proběhla schůzka s představiteli Toyoty, na které se domlouvaly další kroky vedoucí 

k podepsání smlouvy na paralympijský cyklus. Dále bylo předmětem jednání aktivní 

zapojování parasportovců do promo videí v režii partnera. Natáčení bude probíhat od 

července do září. 

• Vedení Českého paralympijského výboru se společně s partnerem Alpine Pro 

dohodlo na podmínkách smlouvy za letošní rok. Na výběru materiálů a střihu směrem 

k dalším paralympijským hrám se bude podílet také handbiker Patrik Jahoda. 


