
 

          
                               Česká asociace tělesně handicapovaných sortovců, z.s. 
                               Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov  
                               tel. : +420 233 017 426, GSM +420 602 666 457 
                                  e-mail : caths@caths.cz, www.caths.cz 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
IČ 26991543, vedeno u Městského soudu v Praze, oddíl L, spisová značka L15533 

bankovní spojení : ČSOB,a.s. - č.ú.: 196290221/0300 

 
Vážení přátelé, 
 
dovolte prosím, abych Vás tímto srdečně pozval na zasedání Členské schůze ČATHS, která se uskuteční dne 
6.listopadu 2019 v Praze na Strahově. 
 
Zasedání ČS má pro ČATHS mimořádný význam, protože je členskou schůzí volební, ve které budeme dle Stanov 
ČATHS volit na další období představitele do všech výkonných funkcí ČATHS:  
- členy Výkonného výboru 
- členy Kontrolní a revizní komise 
- předsedu ČATHS  
 
ČATHS za dobu mého působení na pozici předsedy prošla celou řadou nevšedních situací. Radovali jsme se 
společně z mnoha větších i menších úspěchů našich sportovců, zažili jsme několik generačních obměn, kdy jsme se 
se smutkem loučili s kariérou našich sportovních hvězd, ale také s nadšením sledovali a podporovali růst nových 
talentů, častokrát až na samý vrchol sportovního Olympu. 

Byli jsme hrdí na naši paralympijskou výpravu, kde sportovci ČATHS tvoří nejpočetnější, majoritní část. Obdivovali 
jsme úsilí našich klubů a jejich trenérů a funkcionářů, kteří se denně věnují tréninku a problematice sportu 
handicapovaných na všech úrovních.  

Prošli jsme si ale také pozoruhodnou cestou politickou, na kterou lze pohlížet nejlépe jako na horskou dráhu…   
Už na počátku mého osmiletého působení na pozici předsedy ČATHS jsme si vytyčili priority a postupně jsme se je 
vydali plnit.  
Ty cíle byly velmi jednoduché: 
- integrace handicapovaných sportovců a jejich společenské i finanční začlenění na podobnou úroveň, jakou mají 
sportovci bez handicapu 
- spolupráce se sportovními svazy bez handicapu 
- profesionalizace a polo profesionalizace reprezentantů, trenérů a reprezentačních týmů 
- zlepšení podmínek kolektivních sportů 
- péče o mládež a sportovce, kteří po osudové události chtějí začít nebo začínají sportovat 
- individuální zájem o každou sportovní sekci s ohledem na potřeby a cíle daného sportu 
- úzká komunikace s kluby 
Velmi rychle jsme si vybudovali poměrně silnou stabilitu a výkonnost, sportovní, ekonomickou i společenskou.  

Pak ovšem se změnou přístupu MŠMT vůči sportu obecně, bohužel nastalo také bezkoncepční financování sportu 
handicapovaných v České republice. Vzniknul nevšední systém, který rozhodnutím ministerstva, s okamžitou 
platností zastavil veškerou systematickou práci, která trvala řadu let.    

Když hovořím o nevšedním systému, mám na mysli aktuální dotační program pro sport handicapovaných v naší 
zemi. Rozhodnutí několika ministerských úředníků postavilo sportovní svazy handicapovaných do pozice účetních 
firem, které zpracovávají účetní podklady od sportovců dané individuálními budgety sportovců, bez možnosti 
jakkoliv rozvíjet a ovlivňovat sportovní koncepci.  
Budgety sportovců na jednu stranu významně posílily výkonnostně střední část sportovců, což je jistě velmi 
záslužné. Na stranu druhou, nezohledňují problematiku špičkových sportovců, trenérů a reprezentačních týmů. To 
samé pak platí u sportovců začínajících. 
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Abychom nejlépe pochopili absurditu aktuálního systému, museli bychom ho zkusit aplikovat na sport bez 
handicapu. Je jasné, že to není možné, protože by systém znamenal v podstatě konec výkonnostního sportu  
v České republice.  

A samozřejmě se nabízí otázka, jak je možné, že když společnost hlásá intergraci, nutnosti zlepšení podmínek 
handicapovaných sportovců, atd. tak mají handicapovaní sportovci státem nastavený systém, který nemá žádné 
jiné další sportovní odvětví v ČR a který sportu handicapovaných zřetelně a zjevně neprospívá.  

Problémem financování v České republice není paradoxně nedostatek peněz, jak si většina lidí myslí. Problémem 
je jejich rozdělení a účelné využití. 
 
Nemohu s danou situací souhlasit a ostře se vůči přijaté politice, která nemá žádnou dlouhodobou koncepci ani 
systém, vymezuji. Toto přesvědčení mě nutí pokusit se nastavit podmínky sportovců ČATHS tak, aby pro ně byly 
prospěšné, účelné, dlouhodobě funkční a věřím, že se nám to společně může podařit.  
Potřebujeme zachovat podporu danou aktivním sportovcům střední výkonnosti. Potřebujeme ale také zajistit 
okrajové části systému, které jsou klíčově důležité pro dlouhodobé fungování sportu: 
generovat medaile na straně jedné a motivovat a vychovávat další adepty výkonnostního sportu na straně druhé. 
  
Z výše popsaných důvodů jsem se rozhodnul znovu kandidovat na pozici předsedy ČATHS.  
Podobnou odpovědnost, rozhořčení i naději cítí také všichni členové Výkonného výboru ČATHS a i oni se jednotně 
rozhodli znovu kandidovat do svých funkcí.  
Náš společný volební program je výše popsaný.  
 
Politika ČATHS byla vždy postavena na slušnosti, respektu, nekonfliktnosti a maximálním důrazu na to, co je 
podstatou naší činnosti – být dobří a úspěšní ve sportu.  
Vyzkoušeli jsme si, že je to systém účinný, který nám generoval mnoho medailí z PH, MS, ME, SP a také přispěl 
k tomu, že je ČATHS nejsilnější sportovní komunitou sportu handicapovaných v České republice… 
Pokud nás podpoříte, budeme se snažit nezklamat Vás. 
 
Vážení členové ČATHS, děkuji Vám a těším se na setkání na Členské schůzi ČATHS!      
 
Přeji Vám klidný den, 
Viktor Zapletal 
 

 


