
Zpráva o činnosti ČATHS za období 2008 – 2009 
 

Přednesená na mimořádné valné hromadě ČATHS dne 14.11.2009 v Praze 
 
 
 
Při příležitosti mimořádné valné hromady ČATHS se ohlížíme za činností našeho sdružení 
v období od předchozí řádné valné hromady v prosinci 2007. 
 
Přirozeným těžištěm naší činnosti byla jednak účast na významných sportovních událostech 
v tomto období a samozřejmě i příprava na ně, jednak také překonávání překážek, číhajících 
na mladou, tvrdé konkurenci vystavenou organizaci. Jakkoli se vedení svazu snažilo aby ona 
druhá komponenta nebyla na úkor té první, nelze si ji prostě odmyslet a nepodat zprávu i o ní. 
Kromě toho podáme zprávu i o zkušenostech s doplňujícími organizačními opatřeními, která 
byla uvedena do života na poslední valné hromadě v roce 2007. 
 
Naše dnešní mimořádná VH je ovšem volební a není nic nepřirozeného že hodnocení a 
návrhy do nadcházejícího funkčního období mohou být současně předmětem volebních 
prezentací jednotlivých kandidátů v dalším průběhu VH. Tento můj příspěvek je proto 
víceméně faktografický. 
 
Z dění bezprostředně po VH 2007 je potřebné vzpomenout dvě nosná témata, která určovala 
naši práci v následujícím roce 2008: 

- účinky končícího jednoletého přechodného období tzv. Jednotných pravidel ČPV 
k zajištění sportovní reprezentace, v jehož důsledku jsme řešili nelehkou otázku 
zajištění zázemí pro nově příchozí skupiny sportů (plavání, střelba, částečně stolní 
tenis a významná část atletiky) v předparalympijském období, zejména otázek 
finančních, personálních a organizačních 

- Širší členská základna jednak nebyla v řadě sportů dostatečně silná, jednak nám 
v rozporu s některými mýty o finančních možnostech Asociace naše ekonomická 
situace v uvedeném dvouletém období významný rozvoj a podporu širší členské 
základny ani neumožňovala. 

 
V průběhu roku 2008 a zejména 2009 jsme pak mohli přivítat celé oddíly plavání v kategorii 
dětí a mládeže, takže v plavání již tato situace přestává platit (oddíl Zlín, Kapři Jindřichův 
Hradec, připraven je Vodomílek Jihlava). Ve světle dominance SK Kontakt bB je to vývoj 
potěšitelný a dík patří všem, kdo se na tom systematickou prací podílejí. 
K dalšímu významnému posunu v této otázce došlo k významnému posunu v dlouhodobě 
„neřešitelné“ otázce nominovatelnosti a členství cyklisty Michala Starka jeho vstupem do 
ČATHS a zařazením do týmu za standardních podmínek. Tato otázka byla přitom po tři roky 
předmětem medializace a dlouhé řady jednání na mnoha úrovních. Opět: díky těm, kdo se na 
tomto dořešení zasloužili. A konečně je třeba zdůraznit úspěch v jednání s Českou asociací 
sledge hokeje, která nedávno přihlásila za členy ČATHS celý reprezentační i realizační tým a 
ve výhledu je jednání o vstupu všech členů asociace sledge hokeje do ČATHS. Stejně jako 
v případě dalších oddílů, které vstoupily do ČATHS až letos, nejsou na této VH ještě 
zastoupeni, ale jsou v našich řadách srdečně vítáni přejeme jim úspěch na premiérové účasti 
sledge na ZPV Vancouver 2010. Mimo sportovních kvalit totiž, že se nespoléhají na centrální 
zdroje financování a dokáží uspořádat mistrovství světa na opravdu vysoké úrovni.  
 
 



Přehled účasti na význačných sportovních událostech v období od předešlé VH: 
 
EP 4.1.2008 RollRinn-Rakousko sjezdové lyžování 
EP 22.3. Rosenau (FRA) cyklistika 
EP 10.5. Colmar Berg (LUX) cyklistika 
EP 24.5. Schenkon cyklistika 
EP 12 -13.4. Heraklion (Kréta) cyklistika 
SP 8. - 9.5. Manchester cyklistika 
EP 24-25.5. Corréze Cyklistika 
EP 7. - 8.6. Gippingen Cyklistika 
EP 12 -13.4. Heraklion (Kréta) Cyklistika 
EP 7. - 8.6. Gippingen Cyklistika 
EP 12 -13.4. Heraklion (Kréta) Cyklistika 
EP 24-25.5. Corréze Cyklistika 
EP 21-22.6 Holzkirchen Cyklistika 
IDM -Berlín 13.-15.6. Berlín Atletika 
M-ČR 22,6, Pardubice Atletika 
Halové M-SR 
Istropolitana 8,3, Bratislava Atletika 
Identa -cap 2008 11. - 13.1. Schwenningen Curling 
Liverpool Open 12.-17.3.2008 Liverpool stolní tenis 
Jordan Open 29.3.-4.4.2008 Amman stolní tenis 
Slovenian Open Laško 29.4.-4.5.2008 Laško stolní tenis 
Slovakia Open 28.5.-1.6.2008 Piešťany stolní tenis 
Romania Open 11.-16.6.2008 Cluj-Napoca stolní tenis 
German Open 26.-29.6.2008 Wuppertal stolní tenis 
EP Vrátná  13.7.2008 Vrátná (SVK) Cyklistika 
EHC Louny 26.7.2008 Louny (CZE) Cyklistika 
LPH 2008 14.9.2008 Peking (CHN) CY, AR, AT, SW, TT, SH 
WWhCQ 2008 14. - 20.11.2008 Praha, Roztyly curling 
EP Rosenau (FRA) 11.4.2009 Rosenau, Francie cyklistika 

SP Manchester (GBR) 21.5.2009 
Manchester, Velká 
Británie cyklistika 

EP Gippingen (SUI) 6.6.2009 Gippingen, Švýcarsko cyklistika 
EP Oensingen (SUI) 11.6.2009 Oensingen, Švýcarsko cyklistika 
EP Lorsch (GER) 28.6.2009 Lorsch, Německo cyklistika 

SP Manchester (GBR) 24.5.2009 
Manchester, Velká 
Británie atletika 

SP Manchester (GBR) 24.5.2009 
Manchester, Velká 
Británie atletika 

SP Manchester (GBR) 25.5.2009 
Manchester, Velká 
Británie plavání 

MS Korea 20.2.2009 Korea alpské lyžování 
EP Jasna (SVK) 28.3.2009 Jasna, Slovensko alpské lyžování 
MS Vuokatti (FIN) 25.1.2009 Vuokatti, Finsko severské lyžování 
ME Genova (ITA) 3. - 14.6.2009 Genova, Itálie stolní tenis 
MS lukostřelba 14. – 23.8. 2009 Nymburk lukostřelba 
MS Bognogno 6. – 14. 9 2009 Itálie Cyklistika – silniční 
ME Island 15. – 20. 9. 2009 Reykjavik plavání 
 
Do konce roku bude ještě z těch nejvýznamnějších účastí naše týmy čekat: 
MS plavání Rio 
MS dráhové cyklistiky Manchester 
 
V současné době je v plném proudu příprava na ZPH Vancouver 2010, kde z předpokládané 
účasti dvaceti sportovců za ČR jich bude ČATHS reprezentovat 18 (tři lyžaři a patnáct sledge 
hokejistů).  



Vedle tohoto nesporně úspěšného vývoje našeho svazu nemůžeme opomenout dluh, který 
máme ve většině sportů vůči širší členské základně bez reprezentačních ambicí.  
Důvody pro tuto situaci jsou následující: 

- Zatím ne dostatečně široká základna aktivních sportovců. U některých sportů (stolní 
tenis, alpské lyžování, ve stále menší míře plavání) je to důsledkem přetrvávajícího 
nezájmu členské základny ČSTPS se zapojit, u dalších sportů je to dáno již historicky 
a některé aktivity jsou příliš drahé nebo doplácejí na to že nejsou paralympijské. 
Posledně zmíněné kategorie sice nejsou specifické pro ČATHS ani pro ČR, nicméně i 
je musíme vnímat jako úkol k řešení. V případě stolního tenisu se po řadě jednání 
ukazuje pozvolné „tání ledů“, i když je to prozatím spojeno se zachováním stávající 
situace členství. V případě sjezdového lyžování je to obtížnější – obrazně řečeno nám 
záplavy z příliš rychlého tání ledů nehrozí. Do této situace by nový impulz mohla 
vnést právě uzavřená smlouva mezi Českým svazem lyžování a ČPV /UZPS. 

- Druhou samostatnou kategorií důvodů pro pomalejší rozvoj širší členské základny na 
nereprezentační (kondiční a rehabilitační) úrovni je systém financování sportu ze 
strany MŠMT. Tato část příjmů je (díky problematice společnosti Sazka) tím výrazně 
větším zdrojem financí a vyznačuje se principem „dosažená sportovní úspěšnost 
zakládá nárok na další financování“. Na tomto principu není v zásadě nic špatného a je 
ostatně společný pro všechny sportovní svazy. Je to obdobou věčné otázky „co bylo 
dříve, slepice nebo vejce?“ Tato otázka samozřejmě není řešitelná klasickým 
přístupem. Řešení spočívá v dalších zdrojích peněz z rozvojových programů, grantů na 
všech úrovních, napojení na podnikatelské, komunální a regionální zdroje – což jsou 
všechno finance tomuto principu nepodléhající. Sem patří i to, aby příjmy z komory 
okresů ČSTV, klíčované podle statistiky členství, šly také skutečně k našim členům a 
na jejich činnost. 

 

Další výzvou pro náš svaz je personální zázemí trenérů, klasifikátorů, manažerů sportu, 
zdravotnických odborníků (lékař, terapeutické výjimky, antidoping). Toto není řešitelné čistě 
z pozice předsedy či výboru, nejlepší předpoklady zde mají sportovní sekce.  
 

Naše poslední VH v prosinci 2007 schválila ustavení tzv. Užšího výboru, složeného z těch 
volených členů Výkonného výboru, kteří jsou nejpružněji k dispozici pro řešení neodkladných 
otázek v období mezi schůzemi Výkonného výboru. Přenášení naléhavých otázek ze 
sekretariátu na volené vedení svazu tak bylo rychlejší. Nedostatkem práce tohoto útvaru bylo 
problematické předávání informací na ostatní členy VV a v pozdější době se projevilo jako 
nepraktické, že Užší výbor pracoval v sudém (čtyřčlenném) složení, což při občasné potřebě 
hlasování nepřinášelo řešení. Po zhruba jednoroční práci Užšího výboru došlo v polovině roku 
2009 na jednání Výkonného výboru k rozhodnutí, tuto formu práce opustit a nahradit užší 
spoluprací předsedy a obou místopředsedů.  
 
Díky systematickému vyjednávání se za poslední tři měsíce podařilo dosáhnout významného 
pokroku v dlouhodobě patovém vztahu s IWAS, kde naše je členství blokováno členstvím 
ČSTPS a kde podle stanov IWAS jde o otázku neřešitelnou. Konkrétní návrhy za ČATHS 
byly oficiálně sděleny a budou předmětem mého jednání s nově zvolenou exekutivou IWAS 
na nadcházející valné hromadě IWAS, kde jsem akreditován jako pozorovatel. S hlavními 
body tohoto návrhu budete seznámeni v samostatném referátu který máme na programu.  
Jako významnou dosaženou metu v této otázce považujeme fakt, že díky způsobu vedení 
jednání je ČATHS jsme konečně akceptovaným, hodnověrným partnerem v jednání. 
 
 
 



Specifickým bodem a současně výzvou pro nás všechny je očekávatelný vývoj financování 
českého sportu vůbec. Každý kdo jen jedním okem zahlédne něco z televizní obrazovky a 
z tisku ví, že již příští rok bude utahováním opasků i pro nás. Každý ví, že ať již je krize 
globální, nebo „jen“ finanční, nebo opravdu jen medializovaná, má dopad na naše zdroje. Od 
státního rozpočtu až po komunální sféru. Máme k dispozici doslovná znění dopisů, které si 
vyměňují kapitáni českého sportu na téma Sazka a její neplněné závazky. Pro nás není 
důležitý předmět dohadovaček o příčinách a vinících. Jen fakt, že dlouhodobé krácení trvá a 
je neodvratné. Je otevřenou otázkou, do jaké míry bude ministerstvo financí tak jako doposud 
pro příští rok alespoň minimálně tento propad sanovat. Při zásadách rozpočtové politiky 
ministra Janoty by to byl malý zázrak a i od nás se bude očekávat, že dokážeme svoji činnost 
nějak udržet, přežít i se sníženými finančními zdroji. Je to obrovská výzva pro kohokoli, kdo 
bude dnes zvolen a současně i pro vás, vaše kluby, oddíly, sekce, jak si dokážeme za 
očekávatelné situace najít řešení jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, jak si přitom 
zachovat soudržnost a spolupracovat. Už jenom proto vám přeji do voleb šťastnou ruku, 
dobrou vůli spolupracovat a odložit na nějakou dobu apriorní nedůvěru někam do spodní 
zásuvky. Ano, máte pravdu když si teď říkáte, že tím si peníze nenatiskneme. To jistě ne. 
Umožní nám to ale, soustředit se a využívat energii na vlastní problém, ne na tanec mezi 
vejci.  
 
 
Ing. Jaroslav Křeček 
1. místopředseda ČATHS 
 

V Praze 14.11.2009 
 
 


