
 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO 
PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU 

období od července 2022 do září 2022 



 

 

1. Úvod 

Během letních měsíců pracovali zaměstnanci Českého paralympijského výboru spolu s agenturou 
RAUL na strategii Českého paralympijského výboru, která vychází z hesla „Sport je jenom jeden“ a 
soustředí se na kroky Českého paralympijského výboru v oblasti organizace, sportovních úspěchů 
a popularity parasportu. Ke spolupráci na strategii byli vyzváni i všichni členové ČPV. 

2. Výkonný výbor a sekretariát ČPV 

• Členská schůze Českého paralympijského výboru proběhla v souladu se stanovami per 
rollam a byla na ní odsouhlasena změna loga Českého paralympijského výboru 
a výroční zpráva za rok 2021. 

 

• S pověřením Výkonného výboru Českého paralympijského výboru probíhala práce na 
nových stanovách ČPV, ty byly následně odeslány do Mezinárodního paralympijského 
výboru k připomínkách. Nové stanovy budou prezentovány a schvalovány na členské 
schůzi Českého paralympijského výboru, která proběhne 24. listopadu 2022 v hotelu Step. 

• Český paralympijský výbor, po schválení Výkonným výborem ČPV, převzal Etický kodex 
Mezinárodního paralympijského výboru a formálně jej upravil dle potřeb ČPV. 

• Výkonný výbor ČPV schválil zásady pro uznávání a přijímání nových členů Českého 
paralympijského výboru. 

• Dva zástupci Českého paralympijského výboru (Miroslav Šperk, generální sekretář ČPV, a 
Jana Kulířová, sportovní manažerka ČPV) byli přítomni na tzv. Welcome Days Paris 2024, 
během kterých organizátoři představili paralympijskou vesnici a vybraná sportoviště. 
Součástí tohoto setkání byly i semináře zaměřené na akreditace, bezpečnost, dopravu a 
ubytování. Během cesty do Paříže zástupci ČPV navštívili i české velvyslanectví v Paříži, 



 

 

kde navázali spolupráci a předjednali výstavu českých parasportovních fotografií v budově 
velvyslanectví, včetně přijetí českých paralympioniků v průběhu konání paralympijských 
her v roce 2024.  

 

• Český paralympijský výbor se podílel na spoluorganizaci Evropského týdne sportu v rámci 
předsednictví České republiky v Evropském parlamentu. Na Vyšehradě bylo představeno 
několik paralympijských sportů široké veřejnosti a dětem. O zahájení se postarala atletka 
Anna Luxová.



 

 

• Během zahájení Evropského týdne sportu proběhlo setkání vedení Českého 
paralympijského výboru – předsedy Zbyňka Sýkora a místopředsedy Romana Sudy se 
zástupkyní Mezinárodního paralympijského výboru Katharinou Eimermacherovou 
v sídle ČPV. Proběhla i debata o možné kandidatuře České republiky na pořadatelství 
volební valné hromady Mezinárodního paralympijského výboru v roce 2023 v Praze. 

 

• Roman Suda, místopředseda Českého paralympijského výboru, byl přítomen na semináři 
ke klasifikacím IPC head of classification meeting v německém Siegburgu. 



 

 

• Zbyněk Sýkora, předseda Českého paralympijského výboru, předával v Račicích na 
mistrovství světa v paraveslování cenné kovy. 
 

 

• Do sídla Českého paralympijského výboru dorazili zástupci Českého deaflympijského 
výboru a společně probírali financování parasportu v České republice a další formy a 
možnosti spolupráce. 

 



 

 

3. Sport a sportovci 

• Čeští sportovci zářili na paralympijských hrách mládeže ve Finsku. Na Evropské 
paralympijské hry mládeže do Finska vycestovalo z České republiky celkem deset 
sportovců, kteří reprezentovali ve čtyřech odvětvích. Nejúspěšnějším sportovcem celých 
her se stal Čech – David Kratochvíl. Nevidomý plavec PK Tachov startoval v sedmi 
disciplínách a v šesti z nich dokázal získat medaili. Celou akci měl na starosti Český 
paralympijský výbor a proběhla za podpory Národní sportovní agentury a Nadace Vodafone 
ČR. 

• V červenci se poprvé sešla Rada sportovců Českého paralympijského výboru, na které byla 
zvolena předsedkyně Vendula Dušková. Ve stejný den se účastnila i Výkonného výboru ČPV 
jako zástupkyně sportovců. Vznikl leták Rady sportovců, jenž vybízí sportovce a funkcionáře 
ke spolupráci na zlepšení paralympijského prostředí v České republice. Kompletní rada je 
ve složení: Vendula Dušková, Patrik Hetmer, Pavel Kubeš, Arnošt Petráček, Jiří Suchánek a 
Michal Vápenka. 

• Probíhá příprava databáze našich sportovců, účastníků paralympijských her, na webové 
stránky ČPV. 

 



 

 

• Handbiker Patrik Jahoda se jako zástupce Českého paralympijského výboru podílí na 
tvorbě kolekce olympijského a paralympijského oblečení od společnosti Alpine Pro pro 
olympijské a paralympijské hry v Paříži 2024.  

• Zástupci Českého paralympijského výboru (Zbyněk Sýkora, předseda ČPV, Miroslav Šperk, 
generální sekretář ČPV, Veronika Macková, ředitelka komunikace a Martin Steinbach, 
projektový manažer) a sportovci (Petr Svatoš, Arnošt Petráček a Zdeněk Hábl) byli přítomni 
na Republikovém finále olympijského víceboje, kde proběhla prezentace parasportu a také 
autogramiáda parasportovců. 



 

 

• Eva Datinská, Tomáš Nevěčný a Aleš Kisý se účastnili akce Mámo, táto, vem mě s sebou 
do práce, kterou pořádala společnost Allianz pro děti zaměstnanců. Parasport se tak znovu 
dostal k dětem a měl možnost oslovit budoucí fanoušky. 

 

• Sportovci a zástupci Českého paralympijského výboru fandili českým basketbalistům na 
mistrovství Evropy v O2 aréně. Součástí oficiální fanzóny byl i basketbal na vozíku. 

 



 

 

• Šárka Pultar Musilová, Jiří Suchánek a Patrik Jahoda natáčeli s Toyotou (partnerem 
Českého paralympijského výboru) krátká motivační videa o sportu, přípravě i 
mimosportovním dění. 

 

• Ve dnech 13., 14. a 15. září byly organizačním týmem Paralympijské výzvy Sazka 
Olympijského víceboje uspořádány Sportovní dny s paralympionikem. Stalo se tak 
postupně na základních školách se speciálním vzdělávacím programem v Jaroměři, 
Trutnově a Mostě – akcí se zúčastnili paralympijští reprezentanti Šárka Pultar Musilová a 
Tadeáš Strašík. 

 



 

 

4. Komunikace a marketing  

• Na začátku července se ředitelka komunikace Veronika Macková účastnila on-line jednání 
se zástupci Českého olympijského výboru a s odborníky na projekty z Evropské unie 
ohledně programu ERASMUS+. Český paralympijský výbor by chtěl podat návrh na dva 
projekty. První z nich by měl být zaměřen na rozvoj paralympismu v České republice, 
a druhý projekt by mohl eliminovat některé problémy s klasifikacemi sportovců. Kvůli 
těmto projektům byla navázána spolupráce s některými dalšími národními 
paralympijskými výbory (např. se Španělskem, Slovenskem, Maďarskem, Polskem, Finskem 
a Švédskem) a stále se jedná s dalšími o možné kooperaci.  

• Proběhla schůzka Veroniky Mackové s personálním oddělením společnosti Allianz, na které 
se navázala spolupráce v oblasti Duální kariéry. Nyní jsou v procesu poslední detaily 
spolupráce a Český paralympijský výbor by měl dostávat exkluzivní pracovní nabídky od 
společnosti Allianz (půjde např. i o práci z domova nebo práci na zkrácený úvazek). 

• Mediální tým Českého paralympijského výboru dodával záběry a rozhovory do českých 
médií (např. do České televize, Českého rozhlasu nebo České tiskové kanceláře) 
z mistrovství Evropy v paralukostřelbě v Římě. 

• Proběhlo mediální školení tenistů na vozíku. 

 

• Během července probíhaly pohovory na vypsanou pozici do marketingového oddělení. Do 
České paralympijské s.r.o. na základě výběrového řízení nastoupila Anna Rytinová. 

• Proběhla komunikace s nejčtenějším periodikem v České republice (s deníkem Blesk) o 
navázání možné spolupráce na pravidelném informování o parasportovcích / parasportu.  

• Marketingový tým připravil dokument popisující strukturu partnerství a definoval 
jednotlivé partnerské úrovně. Dále připravil nabídku partnerství, kterou aktualizuje před 
každým jednáním danému partnerovi na míru.  

• Marketingová ředitelka Tereza Eliášová se aktivně věnuje oslovování nových partnerů za 
účelem rozšíření partnerského poolu.  

• Proběhly schůzky se stávajícími partnery a dárci – Innogy, Citi Bank, ČEZ, Alpine Pro, 
Allianz. 



 

 

• Ke spolupráci s ČPV byli osloveni globální partneři, kteří působí na českém trhu (Coca Cola, 
Procter and Gamble, Visa, Panasonic, Samsung) a jsou v plánu jednotlivé schůzky se 
zástupci těchto společností. 

• Ve finální fázi je příprava kompletní nové grafické identity ČPV. 

• Marketingový a komunikační tým pracují na podmínkách spolupráce s mediálními 
partnery pro nadcházející rok. Proběhla schůzka s Radiožurnálem a následně byly zaslány 
podklady pro partnerství na vedení ČRo. 


