
 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU 

Období od října 2022 do prosince 2022 

 



 

 

1. Úvod 

24. listopadu se konala Členská schůze Českého paralympijského 

výboru, na které se schválily nové stanovy ČPV a byli přijati čtyři 

noví členové ČPV (Česká federace Powerchair Hockey, Česká 

federace Stand Up Paddle, Česká golfová asociace 

handicapovaných, Česká střelecká asociace handicapovaných). 

Na zasedání vystoupil i nový předseda Národní sportovní 

agentury Ondřej Šebek. 

 

 



 

 

2. Činnost Výkonného výboru a sekretariátu ČPV  

Na zasedání Výkonného výboru ČPV 12. října 2022 představil 

předseda Zbyněk Sýkora finální verzi nových stanov Českého 

paralympijského výboru, která byla autorizována Mezinárodním 

paralympijským výborem. Aktuální stanovy byly přijaty ještě před 

vstupem nových členů a Výkonný výbor tak považoval za správné, 

aby i nová členská základna, tvořící vrcholný orgán ČPV, vyslovila 

vůli odpovídající a potvrzující nové působení, směřování a vývoj 

Českého paralympijského výboru. Stanovy byly vypracovány v 

součinnosti s Českým olympijským výborem a v obecné rovině 

vycházel návrh z doposud platného znění stanov. Hlavním cílem 

bylo text zjednodušit. Nové stanovy naleznete na webových 

stránkách ČPV. 

Český paralympijský výbor dosáhl navýšení dotace od Nadace 

ČEZ a díky těmto finančním prostředkům se mediální oddělení 

může soustředit na zlepšení mediálního obrazu parasportu 

v České republice. Peníze z Nadace ČEZ budou použity na 

financování mediálního týmu ČPV na významných sportovních 

akcích a mezinárodních soutěžích a na výrobu reportáží s 

následnou prezentací v médiích, na webových stránkách 

a sociálních sítích. ČPV si klade za cíl rozšiřovat pozitivní vnímání 

parasportu a prostřednictvím inspirativních příběhů a 

sportovních výkonů parasportovců motivovat a inspirovat 



 

 

veřejnost. Peníze z Nadace ČEZ budou dále použity na 

poskytování servisu pro parasportovce, zajištění jejich účasti na 

veřejných akcích a projektech a inspirace ke koncepční práci s 

veřejností, partnery, mládeží a médii. 

 

 



 

 

Výkonný výbor na svém jednání 20. října schválil strategii 

Českého paralympijského výboru do roku 2032, kterou pak 

následně prezentoval všem svým členům. Strategie Českého 

paralympijského výboru vychází z hesla „Sport je jenom jeden“ a 

soustředí se na kroky ČPV v oblasti organizace, sportovních 

úspěchů a popularity parasportu. Ke spolupráci na strategii byli 

vyzváni i všichni členové ČPV. 

 

Dne 26. října proběhlo jednání zástupců ČPV Romana Sudy a Jany 

Kulířové s vedoucím sekce PARA a ostatní sporty 

Vysokoškolského centra VICTORIA VSC Miroslavem Markem. 

Tématem jednání byla užší spolupráce mezi ČPV a VSC a podpora 

https://paralympic.cz/2022/11/dlouhodoba-strategie-ceskeho-paralympijskeho-vyboru-do-roku-2032/


 

 

parasportovců v roce 2023. Zbyněk Sýkora a Jana Kulířová se poté 

zúčastnili Výročního hodnocení sekce PARA za rok 2022, které 

proběhlo v prostorách VSC dne 15. prosince. V současné době se 

finalizuje smlouva o spolupráci na další roky. Souběžně probíhají 

jednání s resortním centrem DUKLA o zahájení spolupráce. 

14. prosince se uskutečnila v sídle ČPV schůzka s Antidopingovým 

výborem ČR, které se zúčastnili vedoucí oddělení kontrolního 

testování Jiří Kubálek, Aneta Kadeřábková z oddělení metodiky a 

Roman Suda, Jana Kulířová a Lenka Matošková z ČPV. Jednání 

bylo svoláno za účelem navázání spolupráce a přípravy školení 

svazů a sportovců. Bylo dohodnuto, že v prvním čtvrtletí roku 

2023 připraví ADV ve spolupráci s ČPV první antidopingový 

seminář se zaměřením na parasporty. 

Započaly přípravy na letní paralympijské hry 2024 v Paříži. 

Sportovní úsek je v pravidelném kontaktu s pořadatelem a řeší 

úkoly spojené s účastí českého paralympijského týmu. 

Sportovní úsek spolupracuje ve finální fázi příprav Olympiády dětí 

a mládeže 2023 (ODM) s organizátorem v oblasti účasti sportovců 

se zrakovým postižením v klasickém lyžování. Pro další ročníky 

ODM bude spolupráce ČPV s organizačním týmem nastavena od 

samého začátku příprav, aby byly vybrány nejvhodnější 

parasporty s ohledem na věkový limit sportovců ODM. 



 

 

4. Komunikace a marketing 

Na článcích pro web paralympic.cz a pro sociální sítě Českého 

paralympijského týmu začali spolupracovat studenti Fakulty 

sociálních věd UK a začínající novináři z dalších škol zaměřených 

na žurnalistiku. Český paralympijský výbor se bude nyní více 

zaměřovat na vlastní obsah. 

V prosinci 2022 došlo k obnovení newsletterové komunikace 

Českého paralympijského výboru. Pravidelné měsíční vydání 

souhrnu novinek, sportovních výsledků a lifestylových témat z 

prostředí českého parasportu je rozesíláno prostřednictvím e-

mailové korespondence na více než 1 400 adresátů-odběratelů. 

 

Podařila se vyjednat spolupráce s deníkem Blesk, resp. jeho 

sportovní webovou mutací (isport.blesk.cz), ve kterém budou 

pravidelně vycházet příběhy českých parasportovců. Jako první se 

představil veslař a basketbalista Tomáš Nevěčný, ve druhém díle 

tohoto seriálu bude stolní tenista Jiří Suchánek.  

https://mailchi.mp/9f325d0c0bf7/samsun-6256655


 

 

Ředitelka komunikace Veronika Macková a generální sekretář 

ČPV Miroslav Šperk měli schůzku s fotografkou Českého 

olympijského výboru Barborou Reichovou kvůli společné výstavě 

fotografií během olympijských a paralympijských her v Paříži.  

 



 

 

Dalším novým partnerem na pozici dodavatele ČPV se od nového 

roku stane společnost Enervit, která bude dodávat vitaminové 

doplňky a bude poskytovat členům ČPV a sportovcům slevy na 

produkty. 

 

Dále marketingová ředitelka Tereza Eliášová pokračuje v jednání 

s několika dalšími společnostmi, které by potenciálně mohly 

rozšířit pool partnerů ČPV.  

Marketingové oddělení připravilo pro stávající partnery ČPV 

kompozitní loga (logo partnera – logo ČPT) a logomanuály 

k těmto logům, aby s nimi mohli partneři pracovat v rámci svých 

komunikačních kanálů. 



 

 

Marketingová ředitelka Tereza Eliášová se na začátku prosince 

účastnila partnerského setkání ČOV, Na kterém představila 

koncepci marketingu ČPV.  

Marketingové a komunikační oddělení se aktivně věnují 

přípravám akce k oceňování nejlepších parasportovců roku 2022. 
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