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Obecné informace
Název: Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
IČ: 26991543
Právní forma: spolek
Spisová značka: L15533

Struktura organizace
Nejvyšším orgánem České asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s (dále ČATHS) je Členská schůze. Nejvyšším
výkonným orgánem je Výkonný výbor.
Statutárním zástupce spolku - předseda Mgr. Viktor Zapletal
Členové VV – Mgr. Petra Syrovátková, Mgr. Eva Kacanu, Mgr. Jaroslava Krakovičová, Mgr. David Šnajdr, Ing. Roman
Gronský, Ing. Vladimír Čáp
Členové KRK – Ing. Jaroslav Křeček, Mgr. Věra Vodičková, Andrea Věnseková
ČATHS sdružuje sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a další sportovní organizace zabezpečující sport handicapovaných
a individuální členy bez klubové příslušnosti.
Organizačními složkami ČATHS jsou sportovní sekce, které řídí a organizují činnost a především reprezentaci daného
paralympijského druhu sportu.
Ekonomické, logistické, servisní a organizační činnosti ČATHS zabezpečuje sekretariát ČATHS. V sekretariátu pracují na
hlavní pracovní poměr dva zaměstnanci – Mgr. Jaroslava Krakovičová, Mgr. Vojtěch Pavlík

Poslání a úkoly
Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců zabezpečuje rozvoj a pěstování tělesné výchovy a sportu tělesně
handicapovaných občanů všech věkových kategorií i rozsahu tělesných handicapů. Asociace vytváří podmínky od sportu
rekreačního, přes výkonnostní až po vrcholový a zároveň sleduje integraci mezi nepostiženou populaci. ČATHS zajišťuje
sportovní reprezentaci jednotlivců i družstev pro mezinárodní soutěže v rozsahu provozovaných sportů a svých
možností, podporuje a organizuje sportovní akce pro handicapované sportovce, spolupracuje se sportovními kluby a
tělovýchovnými jednotami v oblasti sportu handicapovaných.

Činnost v roce 2017
V roce 2017 ČATHS zajišťovala činnost 15 sportovních sekcí – atletiky, cyklistiky a handbike, curlingu, plavání, lyžování,
lukostřelby, sledge hokeje, stolního tenisu, střelectví, jachtingu, basketbalu, vzpírání, jezdectví, rugby a volejbal a to na
všech úrovních výkonnosti.
V průběhu roku se jednotlivé reprezentační týmy zúčastnily vrcholných sportovních akcí v tuzemsku i zahraničí.
V roce 2017 se konalo velké množství významných světových akcí. Specifický byl pro zimní sporty, neboť vrcholily
přípravy na ZPH v PyeongChangu 2018.
Z nejvýznačnějších akcí roku 2017 jmenujme:
2

-

MS v atletice (Londýn, Velká Británie), MS na dráze - cyklistika (Los Angeles, USA), MS v silniční cyklistice
(Pietermaritzburg, JAR), MS v jachtingu (Kiel, Německo), MS v lukostřelbě (Peking, Čína), MS v plavání (Mexico
City, Mexiko) a MS týmů ve stolním tenisu (Bratislava, Slovensko)

-

ME skupiny „C“ v basketbalu (Brno, ČR), ME v jezdectví (Goteborg, Švédsko) a ME ve stolním tenisu (Laško,
Slovinsko)

-

Světové poháry ve střelbě (Štětín - Polsko, Osijek - Chorvatsko), SP v cyklistice (Ostende – Belgie, Maniago –
Itálie, Emmen – Nizozemsko), SP (World Ranking Tour ) a v lukostřelbě (Nové Město nad Metují – ČR, Dubai UAE)

-

Mezinárodní turnaje ve stolním tenise - Slovenia Open, Thailand Open, Bayreuth Open a Czech Open v Ostravě,
Mezinárodní závody ve střelbě (ISCH Hannover, Německo), mezinárodní závody (World Series) v plavání –
Sheffield (UK), Berlín (GER), mezinárodní závody Grand Prix v atletice – Dubai (UAE), Berlín (GER), Paříž (FRA)

-

Kvalifikační turnaj sledge hokejového týmu na ZPH v PyeongChangu 2018 – Ostersund (Švédsko)

-

IWAS světové hry juniorů (včetně kategorie Open) (Vila Real de Santo António, Portugalsko)

MEDAILISTÉ z MS a ME roku 2017:
-

Atletika
o




MS juniorů + kategorie Open (IWAS Games, Portugalsko)
1. Místo – Adéla Sekyrová (disk), Miroslava Obrová 2x (vrh koulí, disk)
2.místo –Eva Kacanu (vrh koulí), Anna Marcaníková (disk), Tereza Jakschová 2x (200m, skok daleký),
3.místo – Miroslava Obrová (oštěp)

-

Plavání
o MS Mexico City (Mexiko)
 1.místo – Arnošt Petráček (50m znak), Jan Povýšil (50m volný způsob)
 2.místo - Jan Povýšil (200m volný způsob)
 3.místo – Jan Povýšil (150m polohový závod)

-

Cyklistika + handbike
o MS na dráze (Los Angeles, USA)
 2.místo – Tereza Diepoldová 2x (500m časovka, individuální stíhací závod)
 3.místo – Ivo Koblasa (1km časovka)
Basketbal
o ME (skupina „C“) Brno (ČR)
 2.místo – Tým basketbalistů ČR (postup do skupiny „B“)
Sledge hokej
o kvalifikační turnaj na ZPH PyeongChang 2018, Ostersund (SWE)
 1.místo – Tým sledge hokejistů ČR (postup na ZPH 2018)

-

-

Rok 2017 byl rovněž velmi významným v pořádání mezinárodních sportovních akcí na území České republiky. Z těchto
akcí jmenujme – Světový pohár v lukostřelbě Nové Město n/Metují, Evropský pohár v cyklistice v Praze na Strahově,
mezinárodní atletické závody sankcionované IPC – Czech Open 2017 v Olomouci a v neposlední řadě Mistrovství Evropy
basketbalistů (skupina „C“), které se pořádalo v Brně.
Zároveň ČATHS podpořila jednotlivé sportovní sekce a kluby sdružené v ČATHS a jejich činnost v oblasti pořádání
Mistrovství České republiky ve svých druzích sportu a seriály Českého poháru v atletice, handbike, střelbě, lukostřelbě,
vzpírání, tenisu stojících, rugby, lyžování, curlingu a řadu dalších sportovních akcí pro širokou členskou základnu
handicapovaných sportovců.
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Členská základna ČATHS
ČATHS evidovala na konci roku 2017 celkem 1376 členů ve sdružených SK / TJ a 310 individuálních členů bez klubové
příslušnosti.
Sdružené TJ, SK a sportovní organizace k 31.12.2017:
AC Wozmeni Zlín
Atletický klub Olomouc
Atletika bez bariér
APA VČAS
Černí koně
1.Centrum zdravotně postižených JČ, z.s.
Česká asociace basketbalu na vozíku
Dětský ranč Hlučín
Otevřená OKNA, z.ú. SK Kapři
OS Handbike ČR
Jezdecký klub Ronex z.s.
Sportovní klub Jedličkova ústavu
SK cyklistů Praha
SK Kometa Praha
Sportovní klub Nové Město nad Metují
SK Vodomílek
Sportovní klub tělesně postižených Olomouc, z.s.
SKV Pardubice Nezlomeni
SK ZPS Frýdek Místek
Sdružení sportovních klubů Vítkovice z.s. - Atletika Ostrava ZTP
TJ Slovan Svoboda

Sportovní reprezentace 2017
Účast sportovců ČATHS na vrcholných sportovních soutěžích v roce 2017
V roce 2017 ČATHS zajišťovala účast svých členů na těchto vrcholných sportovních soutěžích:
ATLETIKA
Mistrovství světa v atletice, Londýn (UK)
Vrcholem atletické sezóny 2017 bylo bezesporu mistrovství světa v anglickém Londýně. Velký počet účastníků znamenal
pro pořadatele náročnou práci, kterou ovšem, nutno říci, zvládl na výbornou a organizace i atmosféra byla v Londýně na
fantastické úrovni.
Českou výpravu ČATHS tvořilo celkem 12 sportovců. Jména a disciplíny, viz výsledky níže.
Hned na počátku šampionátu startovala Anna Muziková v kategorii F32 v hodu kuželkou. Její výborný výkon 15,77m
stačil na solidní 6. místo. Ve druhé polovině mistrovství startoval František Serbus v kategorii F32 v hodu kuželkou.
Bohužel při závodu mu kuželka nelétala jako den předtím na tréninku a výkon 28.50 stačil pouze na 5.místo, což je
ovšem jedno z nejlepších umístění a nejlepších výsledků ze všech atletů reprezentujících ČR. Nejlepšího výsledku naší
výpravy se dočkali Aleš Kisý, kterému těsně (o 11cm) utekla bronzová medaile a musel se spokojit se 4. místem a také
Martin Kukla, pro kterého bylo naopak 4. místo velmi příjemným překvapením. Za zmínku stojí i solidní výkony Radima
Běleše a Evy Kacanu, které oběma sportovcům zajistily 5. místo.
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Výsledky:
Aleš Kisý

vrh koulí

F53

4.

7,85m

Vojtěch Konečný

hod diskem

F52

9.

13,56m

Martin Kukla

hod oštěpem

F37

4.

38,52m

Dušan Sčambura

hod oštěpem

F55

10.

21,88m

František Serbus

hod kuželkou

F32

5.

28,50m

Radim Běleš

hod kuželkou

F51

5.

27,03m

Michal Enge

hod kuželkou

F51

8.

24,86m

Martin Zach

hod kuželkou

F51

9.

24,46m

Eva Kacanu

vrh koulí

F54

5.

5,61m

Kateřina Nováková

hod diskem

F55

7.

15,44m

Miroslava Obrová

hod diskem

F57

12.

18,83m

Anna Muziková

hod kuželkou

F32

6.

15,77m

Aleš Kisý (4.místo MS Londýn)
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CYKLISTIKA
Mistrovství světa v cyklistice na dráze, Los Angeles (USA)
Výsledky:
Jiří Ježek

Individual Pursuit

C4

5.

4:59.210

Jiří Ježek

Scratch Race

C4-5

8.

mínus 1 kolo

Jiří Ježek

1km Time Trial

C4

10.

1:13.959

Jiří Ježek

Team Sprint

mix

4.

0:54.757

Ivo Koblasa

Individual Pursuit

C2

5.

3:58.406

Ivo Koblasa

Scratch Race

C1-3

6.

mínus 0 kol

Ivo Koblasa

1km Time Trial

C2

3.

1:17.912

Ivo Koblasa

Team Sprint

mix

4.

0:54.757

Tereza Diepoldová

500m Time Trial

C2

2.

0:52.141

Tereza Diepoldová

Individual Pursuit

C2

2.

OVL

Mistrovství světa v dráhové cyklistice se zúčastnili za reprezentaci ČATHS cyklisté – Jiří Ježek, Ivo Koblasa a Tereza
Diepoldová.
Nevýznamnější úspěch dosáhl Ivo Koblasa v 1km s pevným startem, kde vybojoval bronzovou medaili. Rovněž 5.místo
Jiřího Ježka patří k úspěchům české cyklistiky.
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Světový pohár v silniční cyklistice 2017 –3 podniky (Ostende(BEL), Maniago(ITA) a Emmen(NED
Světový pohár v silniční cyklistice obsahoval v roce 2017 tři závody v Evropě. Reprezentační tým objel všechny 3 závody
SP 2017.
V seriálu se českým jezdcům dařilo, byť se nepodařilo ze žádného závodu SP přivézt zlatou medaili. Ovšem díky
úspěchům zejména Patrika Jahody, který vybojoval 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili, a Iva Koblasy, který se blísknul
bronzovou medailí na SP Ostende, se české výpravě.
Sezóna byla velmi emocionální pro Jiřího Ježka – náš nejúspěšnější paralympionik se v posledním závodu Evropského
poháru v Praze na Strahově loučil s jeho veleúspěšnou kariérou.

Mistrovství světa v silniční cyklistice, Pietermaritzburg (JAR)
Výsledky:
Patrik Jahoda

Time Trial

H1

5.

51:25.97

Patrik Jahoda

Road Race

H1

5.

1:32:05.00

Ivo Koblasa

Time Trial

C2

7.

36:20.09

Ivo Koblasa

Road Race

C2

7.

1:38:38.00

Jiří Ježek

Time Trial

C4

6.

45:05.23

Jiří Ježek

Road Race

C4

6.

2:06:47.00

JACHTING
Mistrovství světa v jachtingu – Kiel (GER)
Daniel Bína skvěle začal, když ve slabém větru během prvního dne závodění jel skvěle a vedl průběžnou klasifikaci třídy
2.4mR. Vedení však neudržel, v silnějším větru už se mu tolik nedařilo a nakonec celkově skončil na 11. místě ze 43 lodí,
což je stále obstojný celkový výsledek.
Výsledky:
Daniel Bína

2.4mR

2.4mR

11.

123.0 total points

JEZDECTVÍ
Mistrovství Evropy v jezdectví – Goteborg (SWE)
Výsledky:
Anastasja
Vištálová

P1 individual test

P1
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13.

65,143%

Jediná česká zástupkyně v reprezentaci ČATHS v sekci jezdectví je mladá jezdkyně Anastasja Vištálová. Tato nadějná
sportovkyně, která soutěžila i na LPH 2016 v Rio de Janeiru vybojovala ve Švédsku pěkné 13.místo v kategorii P1
v disciplíně individuálních dovedností.
LUKOSTŘELBA
Mistrovství světa v lukostřelbě – Peking (CHN)
Výsledky:
Martin Chaloupský

Recurve Men Open

-

33.

557 (RR Score)

Lenka Kuncová

Compound Women Open

-

17.

613 (RR Score)

Lenka Kuncová

Compound Open Mixed Teams

-

20.

1231 (RR Score)

Jaroslav Zelenka

Compound Men Open

-

57.

618 (RR Score)

Jaroslav Zelenka

Compound Open Mixed Teams

-

20.

1231 (RR Score)

Dějištěm MS v lukostřelbě byl pro rok 2017 Peking. V sestavě Chaloupský, Kuncová, Zelenka, vycestoval tým
reprezentace ČATHS na MS, na kterém bohužel nedošlo k nějakému většímu překvapení. Celkové výsledky si lze
prohlédnout v tabulce výše.

Světové poháry v lukostřelbě (Nové Město nad Metují - ČR, Dubai - UAE)
Čtyři světové a dva evropské rekordy nastříleli účastníci Světového žebříčkového turnaje a Evropského poháru v
paralympijské lukostřelbě v Novém Městě nad Metují. Turnaj, kterého se zúčastnilo na 130 lukostřelců a 70 členů
realizačních týmů z 25 zemí světa, se uskutečnil ve dnech 15. – 24. července 2017. O rekordní zápisy se postaraly dvě
nejúspěšnější paralympioničky z loňského Ria Jessica Stretton z Velké Británie nástřelem 662 bodů v kvalifikaci žen W1
na 50m a Zahra Nemati z Iránu, 661 bodů v kvalifikaci žen v reflexním luku na 70m. Další dva světové rekordy padly v
soutěži družstev rovněž zásluhou Velké Británie (družstvo žen kladkové luky, 24 šípů na 50m, nástřelem 229 bodů) resp.
Iránu (muži kladkové luky, 24 šípů na 50m, 232 bodů). O evropské rekordy se zasloužila družstva kladkových luků z Velké
Británie z kvalifikace žen (1980 bodů) resp. mužů (2044 bodů). „Po celý týden jsme měli typické rekordní počasí, mírný
vítr, přiměřené letní slunce. Šest rekordních zápisů je velmi slušná bilance“, uznale pokyvuje hlavou Pyry Ekholm, hlavní
rozhodčí z Finska. Nejúspěšnější výpravou se ziskem 11 medailí stal Irán (4-3-4), na druhém místě Rusko 9 (4-2-3) a třetí
Velká Británie 8 (2-4-2). Česká republika skončila na pátém místě se ziskem jedné zlaté zásluhou Davida Drahonínského
(ČFSH) v kategorii W1. Mezinárodní lukostřelecké turnaje handicapovaných pořádá Sportovní klub v Novém Městě nad
Metují nepřetržitě od roku 1997 a letos se ke světovému žebříčkovému turnaji premiérově přidal také Evropský pohár.
Za ČATHS se Martinovi Chaloupskému a Jaroslavovi Zelenkovi podařilo vybojovat každému 4. místo.
Na WRT v Dubaji (UAE) se sportovcům ČATHS dařilo ještě více. Vynikal zejména Martin Chaloupský, který z Emirátů
přivezl senzační bronzovou medaili v kategorii reflexní luk (recurve open).
PLAVÁNÍ
Mistrovství Světa v plavání, Mexico City (MEX)
Mistrovství světa v Mexico City se zúčastnili 2 plavci z ČATHS –Arnošt Petráček a Jan Povýšil. Doprovázela je trenérka a
manažerka výpravy Andrea Věnseková.
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Šampionát byl velmi úspěšný pro oba naše sportovce. Arnošt Petráček si v klidu doplaval pro zlato v jeho nejsilnější
disciplíně (50m znak) a pro titul mistra světa si doplaval také Honza Povýšil, který zazářil v disciplíně 50m volným
způsobem. Pro Povýšila se jednalo a skutečně mimořádný šampionát, protože kromě zlata přivezl domů také stříbro
(200m volný způsob) a bronz (150m polohový závod).
Výsledky:
Arnošt Petráček

50m znak

S4

1.

43.35

Arnošt Petráček

50m volný způsob

S4

DSQ

DSQ

Jan Povýšil

50m znak

S4

4.

47.58

Jan Povýšil

50m volný způsob

S4

1.

40.48

Jan Povýšil

200m volný způsob

S4

2.

3:17.65

Jan Povýšil

150m polohový závod

SM4

3.

2:48.13

Jan Povýšil – 1.místo 50 m VZ
STOLNÍ TENIS
Mistrovství světa týmů ve stolním tenisu – Bratislava (SVK)
Výsledky:
Zbyněk Lambert

Team

M7

7.

Daniel Horut

Team

M7

7.

MS v Bratislavě se zúčastnili 2 naši sportovci. Jednalo se o Zbyňka Lamberta a Daniela Horuta. Turnaj byl na velmi vysoké
hráčské i pořadatelské úrovni. Celkové vystoupení naší reprezentace lze hodnotit jako neúspěšné (celkové 7. místo), byť
pouhé 2 míčky dělily naše borce od zisku cenného kovu. Vzhledem k vysokým Entry Fee se turnaje účastnili pouze ti
sportovci, kteří pomýšleli na medaili. Turnaje se celkem zúčastnilo 258 hráčů.
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ME ve stolním tenisu – Laško (SLO)
Výsledky:
Daniel Horut
Ivan Karabec

SM7 individual
SM10 individual

S7
S10

1/4 finále
1/8 finále

Před branami semifinále bohužel zůstal po dobře rozehraném turnaji Daniel Horut. Ivan Karabec bohužel vypadl už v 1/8
finále.

STŘELBA
Světové poháry ve střelbě (Štětín - Polsko, Osijek - Chorvatsko)
Čeští střelci absolvovali v roce 2017 2 kola Světového poháru. Prvním z nich byl SP ve Štětíně (Polsko), kde soutěžila
trojice: Kosek, Marčan a Konečný, přičemž pouze prvním dvěma jmenovaným se podařilo umístit v první desítce (oba
dva obsadili 9. místo ve svých kategoriích).
Stejné trio sportovců odcestovalo také do Osijeku (Chorvatsko). U Jadranu byli naši střelci výrazně lepší a odvezli si
cenné kovy. První stříbro vybojoval Jakub Kosek v kategorii P5. Další stříbro brali všichni sportovci ve výpravě, díky
týmovému úspěchu v kategorii P3 (mixed team).
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SLEDGE HOKEJ
Kvalifikační turnaj na ZPH v PyeongChangu 2018, Ostersund (SWE)
Výsledky:
1
2
3
4
5

CZE
JPN
SWE
GER
SVK

Reprezentační tým sledge hokeje ČR měl před sebou nejdůležitější turnaj paralympijského cyklu. V říjnu 2017 se
bojovalo o kvalifikaci a postup na zimní paralympijské hry v Pyeong Chang v Koreji.
Kvalifikační turnaj se konal ve švédském Ostersundu. Čeští hráči místní arénu dobře znali z loňského mistrovství Evropy,
kde jim o kousek unikla medaile a skončili na čtvrtém místě.
V Ostersundu nastoupilo do kvalifikace o účast na paralympiádě celkem pět týmů a to tým Česka, Japonska. Německa,
Slovenska a Švédska a z této pětice postouily do Koreji tři týmy – Česko, Japonsko a Švédsko. Český tým nakonec
kvalifikační turnaj ovládl a společně se zlatými medailemi se mohl začít připravovat na nejvrcholnější akci Zimní
paralympijské hry PyeongChang 2018.
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Mistrovství Evropy v basketbalu (skupina „C“) – Brno (CZE)
Čeští basketbalisté proplouvali brněnským turnajem velmi úspěšně, v základní skupině porazili všechny svoje soupeře a
nakonec je zastavila až Belgie. Přesto můžou být svěřenci trenéra Mence spokojeni - postoupili totiž o stupínek výš ve
světovém basketbalu. Jako vítězové skupiny nastoupili do semifinálového kola proti Portugalsku, kde jsme po zásluze
zvítězili po hladkém průběhu zápasu, který vyústil ve skóre 67:50 pro český výběr. Díky tomuto vítězství si však český
tým zajistil nejhůře druhé místo v turnaji a tím pádem i postup do vyšší výkonnostní skupiny B, jejíž šampionát se české
reprezentaci v roce 2014 podařilo senzačně vyhrát, díky čemuž se hráči podívali na mistrovství nejvyšší skupiny A v Anglii
v roce 2015.
Výsledky:
CZE

2.

Zasedání Výkonného výboru ČATHS v roce 2017
VV ČATHS – předseda – Viktor Zapletal, členové VV Roman Gronský, Jaroslava Krakovičová, Eva Kacanu, Petra
Syrovátková, Vladimír Čáp, David Šnajdr
1. Schůze VV ČATHS (7.3.2017 v Praze – Zátopkova 100/2)
Přítomni: V. Zapletal, J. Krakovičová, E. Kacanu, P. Syrovátková, D. Šnajdr, R. Gronský
omluveni: V. Čáp
Body k projednání:
- proběhlá schůze MŠMT ohledně financování sportu handicapovaných,
- shrnutí čerpání rozpočtu za rok 2016,
- významné sportovní akce roku 2017,
- rozpočet 2017 (bez nutných informací o dotacích MŠMT),
- vstup nových sportovních klubů (a oddílů)do ČATHS,
- informace o VG ČPV.
- VV schválil vstup nových SK a oddílů do ČATHS
2. Schůze VV ČATHS (5.10.2017 v Praze – Zátopkova 100/2)
Přítomni: V. Zapletal, J. Krakovičová, D. Šnajdr, R. Gronský, V. Čáp
Omluveni: E. Kacanu, P. Syrovátková
Body k projednání:
- Rozpočet 2017 (navýšen o 40% oproti 2016)
- podpora „TOP sportovců“ – dle schválených podmínek
- Členská schůze 2017 (program, místo, termín, podrobnosti)
- ZPH 2018
- Různé (informace z jednání VG ČPV)
3. Schůze VVČATHS (8.11.2018 v Praze – Zátopkova 100/2)
Přítomni: V. Zapletal, J. Krakovičová, D. Šnajdr, R. Gronský, V. Čáp, E. Kacanu
Omluveni: P. Syrovátková
Body k projednání:
- Členská schůze 2017
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Členská schůze ČATHS v roce 2017
-

datum konání: 8. listopadu 2017
místo konání: v Praze, budova ČUS, Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6, místnost č. 234
program schůze: viz webové stránky ČATHS: http://www.caths.cz/wordpress/wpcontent/uploads/2014/12/Program-%C4%8CS_2017.pdf
zápis ze schůze: viz webové stránky ČATHS: http://www.caths.cz/wordpress/wpcontent/uploads/2014/12/Z%C3%A1pis-z-VH-CATHS-8_11_2017.pdf (příloha 1)

Finanční hospodaření ČATHS v roce 2017
Financování ČATHS probíhalo v roce 2017 z několika zdrojů:
- Dotace MŠMT
- Nadační příspěvky
- Příspěvky z darů – prostřednictvím ČPV
- Dary, příspěvky fyzických osob, granty
- Přefakturace nákladů
Majoritní část finančních příjmů tvořily dotace MŠMT z Programu VII. V metodice MŠMT pro rok 2017 došlo k zásadním
změnám ve financování sportu ZPS. O dotace totiž nemohly žádat národní sportovní svazy, které zabezpečují aktivity
handicapovaných sportovců. To se nejvíce projevilo ve financování sledge hokeje, který byl od roku 2013 financován
dotacemi MŠMT prostřednictvím Českého svazu ledního hokeje, který na rok 2017 ovšem nemohl podat žádost o dotaci.
Po mnoha jednáních na MŠMT bylo nakonec rozhodnuto, že reprezentační tým sledge hokeje obdrží dotaci
prostřednictvím ČATHS a tím byla zajištěna odpovídající podpora přípravy národního týmu před zimními
paralympijskými hrami Pyeogchang 2018.
Nedílnou součástí příjmové části rozpočtu pro rok 2017 byl příjmy z nadačních příspěvků Nadace ČEZ (prostřednictvím
ČPV), Nadace Agrofert, Nadace Blíž k sobě, Jysk (prostřednictvím ČPV), darů fyzických osob, grantu HMP.
.
Výdaje 2017
Finanční prostředky rozpočtované v roce 2017 byly rozdělovány schváleným klíčem rozpočtu. V roce 2017 bylo
rozpočtováno pro sportovní sekce 7.038 tis Kč. Z těchto prostředků byla financována jak reprezentace, tak činnost sekcí
na všech úrovních výkonnosti.
V projektu Sportovní reprezentace ČATHS programu VII bylo podpořeno celkem deset reprezentačních týmů ve
sportech: atletika, cyklistika, jachting, jezdectví, lukostřelba, lyžování, plavání, střelba a stolní tenis a sledge hokej.
Finanční zaměření projektu reprezentace spočívalo především v podpoře účasti reprezentačních týmů na soustředěních,
tuzemských a zahraničních sportovních akcích a podpoře pořízení sportovního materiálu. Podpořena byla i individuální
sportovní příprava reprezentantů.
Z reprezentačních akcí roku 2017 jmenujme Mistrovství světa v atletice, lukostřelbě, cyklistice, plavání a stolním tenise.
Dále Mistrovství Evropy v paradrezuře a stolním tenise, Světové poháry v cyklistice, střelbě, lukostřelbě, stolním tenise a
jachtingu, Grand Prix v atletice a plavání a Evropské poháry v jachtingu, lyžování a paradrezuře.
Specifikem sportu handicapovaných na nejvyšší výkonnostní úrovni je obrovská finanční zátěž v podobě účastnických
poplatků, nákladů na ubytování, které je pevně stanoveno pořadatelem a dalších nákladů souvisejících s účastí
handicapovaných sportovců na těchto akcích. Tyto náklady jsou „diktovány“ mezinárodními autoritami jako jsou IPC,
ITTF, World Archery apod. Vzhledem k těmto nákladům, které musí být hrazeny, aby se čeští sportovci mohli soutěže
zúčastnit a to i v případě kvalifikačních soutěží na MS či ME, pak dochází k podfinancování sportovní přípravy sportovců,
protože převážná část rozpočtovaného budgetu na sportovní reprezentaci jde přímo na účast na tyto akce. Vzhledem k
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finanční náročnosti projektu reprezentace ČATHS jsme museli částečně projekt spolufinancovat z příspěvků nadace,
samoplátců a také z programu VII_C.
Atletika – podpořeny náklady na účast na GP Dubai (letenky), GP Berlin (startovné), Světové hry IWAS (letenky, účast.
poplatek, ubytování), Mistrovství světa Londýn 2017 (částečné náklady na účastnický poplatek, ubytování, letenky,
dopravu a pojištění) a licence IPC 2017. Individuální sportovní příprava reprezentantů byla podpořena formou
cestovného na tréninky, dále příspěvkem na zkvalitnění stravy. Formou příležitostného příjmu byla podpořena trenérská
činnost na soustředění.
Cyklistika – podpořeny náklady na Mistrovství světa na dráze Los Angeles (USA) (ubytování se stravou, letenky, přeprava
kol, Esta Víza, startovné, pojištění), na Mistrovství světa na silnici Pietermaritzburg (JAR) (ubytování se stravou, letenky,
přeprava kol, startovné, pojištění), na Světové poháry Maniago (ITA), Ostende (BEL), Emmen (NED) (ubytování se
stravou, doprava, mýtné, startovné, pojištění), na Evropském poháru Elzach (GER), Vrátná (SVK) (ubytování se stravou,
startovné) a C1 Tokio (JPN) (letenky, přeprava kol, startovné a pojištění). Z materiálových nákladů jmenujme pořízení
reprezentačních dresů, trenažer a drobný materiál (fyzio, posilovací pásy)
Jachting – podpořena účast na MS Kieler Woche (GER) (doprava a strava), Evropském poháru Berlin Cup (GER) (doprava
a strava), Otevřené Mistrovství Rakouska (AUT)(doprava a strava), Otevřené Mistrovství Belgie (BEL)(doprava a strava),
Prien City Cup (doprava a strava).
Jezdectví – paradrezura – podpořeny náklady na účast na Mistrovství Evropy Gotteborg (SWE) (doprava koně a osob,
trenérská činnost a služby ošetřovatele), kvalifikační závod Deauville (FRA)( startovné, doprava koně a osob).
Lukostřelba – finančně podpořena účast na MS Peking (CHN) (letenky, účastnické poplatky vč. Ubytování a stravy,
pojištění, vízum), SP Nové Město (ubytování, cestovné), ČP a MČR ( cestovné). Reprezentanti byli vybaveni
lukostřeleckým materiálem a vybavením vzhledem k tomu, že jejich sportovní náčiní již neodpovídalo parametrům
současné lukostřelby.
Lyžování – podpořeny náklady na účast na mezinárodních lyžařských závodech IPC (ubytování, startovné, doprava) a
soustředěních v zahraničí (skipasy, ubytování, doprava). Hrazeny v projektu byly rovněž licence IPC sezóny 2017.
Plavání – podpořena účast na Mistrovství světa Mexico (MEX) (účastnické poplatky vč. Ubytování a stravování, pojištění,
doprava), dále na Grand Prix Shefield a Berlin (startovné, ubytování, stravování, transport, letenky). V projektu
podpořena sportovní příprava formou soustředění i individuální přípravy (ubytování, stravování, pronájem bazénu,
rehabilitace). Vzhledem k velmi úspěšným výsledkům na mistrovství světa (zisk 4 medailí) byla plaveckým
reprezentantům Povýšilovi a Petráčkovi vyplacena odměna za sportovní výsledek.
Stolní tenis – podpořena účast na MS týmů v Bratislavě (SVK) a ME jednotlivců Laško (SLO) (účastnické poplatky
vč.ubytování a stravování, doprava), dále na kvalifikačních turnajích Bangkok Open (THA), Czech Open (CZE), Bayreuth
Open (GER, Slovenia Open (SLO) (účastnické poplatky vč.ubytování a stravování, doprava). Z materiálu jmenujme
pořízení reprezentačních dresů a oblečení, potahů na rakety.
Střelba – reprezentační tým střelby absolvoval v roce 2017 několik vrcholných sportovních akcí – světové poháry ve
Štětíně a Osijeku, mezinárodní závody v Hannoveru. Podpořeny byly náklady na ubytování a stravování, startovné a
dopravu. Podpořeny byly i materiálové náklady (reprezentační dresy a oblečení, příspěvek na sportovní pistoli, drobný
střelecký materiál)
Sledge hokej – financována příprava před kvalifikačním turnajem na ZPH 2018 v Ostersundu, účast na kvalifikačním
turnaji a příprava před ZPH Pyeongchang 2018.
Podpora TOP sportovců (medailisté MS a umístění do 5.místa MS)
Podpora sportovní přípravy sportovců reprezentantů z Vysokoškolského sportovního centra ve výši 396 tis Kč
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V roce 2017 byla podpořena sportovní činnost ve sdružených sportovních klubech a TJ ve výši 997 tis Kč, což bylo o více
než 60% více než v letech předchozích. Metodika přidělování dotace klubu se odvíjela od počtu aktivní členské základny
v daném klubu.
Podpora pořádání významných sportovních akcí SP v lukostřelbě NMnM 2017 a EP v cyklistice Praha 2017
Na obě akce bylo přiděleno z dotačního programu VII/D celkem 1 200 tis Kč.
Na podporu sportovních akcí (turnajů, závodů, pohárových soutěží) bylo vynaloženo 205 tis Kč a podpořeny byly
organizace ČP ve střelbě, lukostřelbě, handbike, mezinárodního atletického mítinku v atletice a volejbale sedících a
turnaje ve stolním tenise.
Mzdové náklady dvou zaměstnanců sekretariátu, DPP pro trenéry, vedoucí sekcí a odborné pracovníky byly 1 200 tis Kč
a sociální a zdravotní pojištění 225 tis Kč. Provozní náklady včetně základního příspěvku ČPV činily 1 122 tis Kč a náklady
k přefakturaci činily 942 tis. Všechny výdaje ze státních prostředků proběhly v souladu s Metodickým pokynem MŠMT
pro rok 2017 pro nakládání s přidělenými finančními prostředky v příslušných programech.
Sportovní sekce
Podpora sportovců VSC
Podpora činnosti klubů a TJ
Podpora významných mez. Soutěží
Podpora regionálních soutěží
Mzdové prostředky, DPP vedení sportů, trenérů, odbor. prac.
Odvody
Režijní náklady
Příspěvek ČPV
Přefakturace nákladů spolufinancování
CELKEM

7 038 000
396 000
997 000
1 200 000
205 000
1 200 000
225 000
483 000
639 000
942 000
13 325 000

Příjmy 2017
Dotace MŠMT z Programu VII/A Reprezentace bylo celkem 3.870 tis, z Programu VII/C 3 700 tis. Kč, z Programu VII/D
VSA 1 200 tis. Kč, z Programu MŠMT sledge hokej 2 000 tis. Kč. Všechny přidělené státní prostředky byly vyúčtovány
v souladu s Metodickým pokynem MŠMT a dalšími dokumenty.
Z nestátních prostředků, které ČATHS v roce 2017 obdržela, tvořily majoritní část nadační příspěvky a granty, které byly
účelově vázané a vyúčtovatelné do konce roku 2017 ve výši 1 054 tis Kč. Dalšími příjmovými složkami byly ostatní příjmy
včetně VSC, přefakturace nákladů ve výši 1.338 tis Kč a ostatní výnosy ve výši 163 tis Kč a 27 tis z hospodářské činnosti.
Státní dotace MŠMT 2017:
Program VII A Sportovní reprezentace
Program VII C Všeobecná sportovní činnost
Program VII D Významné mez. akce – SP lukostřelba
Program VII D Významné mez. akce – EP cyklistika
Dotace MŠMT – reprezentace sledge hokej
Nadační příspěvky, dary, granty:
Nadační příspěvek Agrofert
Nadační příspěvek Nadace Blíž k sobě
ČPV Nadační příspěvek Nadace ČEZ
Granty, dary

3 870 000
3 700 000
500 000
700 000
2 000 000
300 000
300 000
310 000
144 000
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Přefakturace:
VSC
Přefakturace na fyzické a právnické os.
Nestátní prostředky ostatní:
Ostatní výnosy
Příjmy z hospodářské činnosti
Celkem

396 000
942 000
163 000
27 000
13 352 000

Výkaz zisku a ztrát a Rozvaha 2016 – příloha č. 2 a 3

Zvláštní poděkování
Zvláštní poděkování patří všem sponzorům a podporovatelům, z nichž jmenujme především Nadaci Agrofert, Nadaci Blíž
k sobě, Český paralympijský výbor, firmu Nutrend, které se nemalou měrou podíleli na podpoře ČATHS a jejich
sportovců.
Velký dík patří hlavnímu městu Praha, které grantovými prostředky podpořilo projekty ČATHS a řadí se mezi významné
partnery ČATHS, a rovněž MŠMT, bez jehož dotačních prostředků by se ČATHS a sport handicapovaných v žádném
případě neobešly.

Závěr
Rok 2017 byl pro Českou asociaci tělesně handicapovaných sportovců rokem, během kterého se podařilo sportovcům
ČATHS získat mnoho významných umístění na poli sportovním. Byl rokem, ve kterém ČATHS pořádala nebo
spolupořádala mnoho mezinárodních i tuzemských soutěží.
Byl rokem, ve kterém ČATHS dokázala, že je plně funkční, úspěšnou a zcela samostatnou organizací, která pracuje
s jediným cílem – vytvořit odpovídající podmínky pro své členy, tělesně handicapované sportovce.

V Praze dne 14.06.2018
Zpracovala : Mgr. Jaroslava Krakovičová

Schválil : Mgr. Viktor Zapletal

Seznam příloh:
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

Zápis ČS 2017
Rozvaha 2017
Výkaz zisku a ztráty 2017
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Příloha 1:

Zápis z členské schůze občanského sdružení ČATHS z.s.
8. listopad 2017 v Praze, ČUS Zátopkova 100/1, 160 17 Praha 6, místnost č.234
1. Zahájení Valné hromady místopředsedou ČATHS panem Viktorem Zapletalem.
2. Bylo schváleno pracovní předsednictvo (1.hlasování)
- Pavlík Vojtěch, Kacanu Eva, Zapletal Viktor
- schváleno 62 – 0 – 0 (ano - ne – zdržel se)
3. Byla schválena mandátová komise (2. hlasování)
- Krakovičová Jaroslava, Procházka Jan
- schváleno 62 – 0 - 0
4. Byla schválená návrhová komise (3.hlasování)
- Šnajdr David + Roman Gronský
- schváleno 62 – 0 - 0
5. Byl schválen zapisovatel VH a dva ověřovatelé zápisu Členské schůze ČATHS (4.hlasování)
- zapisovatel: Andrea Věnseková.
- ověřovatelé: Lambert Zbyněk, Čáp Vladimír
- schváleno 60 – 0 – 2(Věnseková, Čáp)
6. Byl schválen program Členské schůze ČATHS (5.hlasování)
- schváleno 62 – 0 - 0
7. Byl schválen jednací řád Členské schůze ČATHS (6.hlasování)
- schváleno 62 – 0 - 0
8. Zpráva o činnosti ČATHS za rok 2017
- zprávu přednesl Viktor Zapletal, zhodnotil činnost všech sportů zastoupených v ČATHS, ocenil úspěch
sportovců na MS, ME, Světových a Evropských pohárech
◦ schválena Výroční zpráva ČATHS za rok 2016 (7.hlasování)
- schváleno 62 – 0 - 0
9. Zpráva o hospodaření ČATHS v roce 2017
- zpráva byla předložena přítomným v papírové podobě
- zprávu přednesla Jaroslava Krakovičová
- na MŠMT proběhla dne 7.11.2017 schůzka sportovních klubů s náměstkem MŠMT p.Kovářem
- koncepce MŠMT bohužel není jasná, v komisích nepracují sportovní odborníci na sport ZPS
10. Zpráva Kontrolní a revizní komise
- zpráva byla předložena přítomným v papírové podobě
- zprávu přednesla členka KRKu Andrea Věnseková
- kontrola KRKu proběhla v ČATHS dne 6.11.2017
- kontrola se týkala vyúčtování dotací MŠMT na rok 2016, MŠMT programů VII – zdravotně postižení
- ve všech programech proběhla namátková kontrola účetních dokladů
- kontrola proběhla bez připomínek a Členská schůze ČATHS ji bere na vědomí
11. Paralympijské hry Pyeong Chang 2018
- základní informace přednesla Jaroslava Krakovičová, Andrea Věnseková
• sledge – nominovaných bude 16 hráčů, při neúčasti ruského týmu je boj o třetí místo otevřen, Kanada a
USA jsou na jiné úrovni
• curling – Český tým je na 13.místě světových tabulek, turnaje se účastní 12 družstev, bohužel ještě není
jasná účast mistrů světa Ruska, v případě neúčasti postoupí na jejich místo ČR, na Long listu jsou pouze hráči
curlingu ČFSH
• alpské lyžování – počet již přidělených kvót je 3 muži + 1 žena, splněné kritéria mají splněny Pavel
Bambousek, Miroslav Lidinský (ČSTPS) a Patrik Hetmer (ČSZPS). Účast našich sportovci se nepředpokládá
• severské lyžování, snowboard se České republiky netýká
• odlet na ZPH 2018 se předpokládá dne 3.3. 2018 komerčními lety z letiště Václava Havla, návrat
20.3.2018, vládní letka je vzhledem k vzdálenosti nevhodná
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• informace k vedení výpravy, Cargu atd. – vedení ČATHS bude své členy a účastníky informovat v co
nejbližší době po pravidelných schůzkách Přípravného štábu ZPH 2018
12. Situace ve sportu tělesně postižených v ČR
- základní informace přednesl Viktor Zapletal
- situace není optimální, ale stabilizována, povedlo se financovat sporty ČATHS alespoň na minimální úrovni a
zabezpečit účast sportovců na důležitých akcích
- ČSTPS nadále odmítá provedení hloubkového auditu svého účetnictví – tkz. due diligence – tuto hloubková
kontrolu by provedla nezávislá auditorská společnost v obou svazech a finanční náklady na provedení by
hradil ČPV
- ČATHS tento návrh přivítal a souhlasí, ČSTPS tuto povinnost nutnou pro pokračování jednání o sloučení
svazů TP nadále odmítá
přednesen návrh znění prohlášení Členské schůze ČATHS
Členská schůze ČATHS schvaluje následující postoj ve věci jednání s ČSTPS týkající se případného vyjednání
o sloučení obou organizací: ČATHS zahájí případná jednání o sloučení až po uskutečnění auditu „due
diligence“ obou organizací provedeného nezávislou, renomovanou auditorskou společností, kterou určí
ČPV
- schváleno prohlášení VH ČATHS v uvedeném znění (8.hlasování)
- schváleno 62 – 0 - 0
PŘESTÁVKA 10 minut
13. Krátké zprávy klubů a sekcí sportů ČATHS
- předneseny zprávy 14 sportů ČATHS – Členská schůze byla obeznámena s hodnocením sportů za rok 2017,
s problémy ohledně úbytku mladých sportovců v podstatě u všech sportů, s finanční situací, s plánovanými
důležitými akcemi na rok 2018 a termínovou listinou pro jednotlivé sporty
◦ jezdectví – Renata Habásková – informovala o změně pravidel, o změně úkolů v paradrezuře, nepatrný
nárůst jezdců, nejlepší účastnice Anastasja Vištálová (účastník PH 2016 Rio), ME 2017 Francie – bohužel
neúspěch, MZ Německo 3.místo, MZ Holandsko 6.místo; příští rok se pořádají Světové hry v Americe,
kvalifikace je splněna, ale účast se bude odvíjet od finančních možností; dne 15.4.2018 se pořádají u Slaného
mezinárodní závody FEI – žádost o finanční podporu a medializaci od ČATHS
◦ lukostřelba – Jan Procházka – úspěch na turnaji v Dubai, v roce 2017 byla sekce ovlivněna marodkou
(Klich, Leoš Bartoš), neúčastnili se soutěže družstev, pouze jednotlivci, stoupá konkurence; plány 2008 –
březen 2018/Dubai, ME 2018 Plzeň
◦ lyžování – Viktor Zapletal – tým se v podstatě rozpadl, ukončení činnosti více sportovců, snaha o
konsolidaci a podporu pro mladé sportovce
◦ plavání – Andrea Věnseková - úbytek plavců, tým je i v malém počtu úspěšný na MZ v Anglii, Německu.
Tento rok má před sebou ještě MS v Mexico City/prosinec 2017. Plán na příští rok – Světová série v Anglii,
Dánsku, Německu a Itálii + ME 2018 v Irsku/srpen 2018.
◦ sledge - Jarka Krakovičová – úspěchem je výhra na nominačním turnaji pro ZPH 2018 v Korei, nutnost
náboru nových hráčů, věkový průměr týmu je vysoký, problémem je finanční zabezpečení vzhledem ke
změně financování
◦ stolní tenis Zbyněk Lambert - máme nové nadějné hráče, pro rok 2018 nemá ještě bohužel kalendář,
jako problém uvádí vysoké startovné na turnajích (např. ME 1 100€)
◦ střelba - Vladimír Marčan - tým je na vzestupu, mají nové střelce, v roce 2017 měl tým i medailisty na
Světových pohárech, ME se nepořádá, MS každé 4 roky, na MS 2018 mají splněno 2 střelci (Marčan, Kosek),
plán na rok 2018 – doplnění týmů, disciplina trap – aktivita bývalého elitního střelce Kosteleckého, Světový
pohár 2018 Al Ain – 3 střelce, MS 2018 – 2 střelce, Světový pohár Francie – celý tým
◦ vzpírání - Jiří Smékal – pořádá se M-ČR každý rok, svět je výkonnostně vzdálen
◦ basketbal - Tomáš Nevěčný - tým Pardubic vyhrál Středoevropský pohár, hraje v rakouské lize (II.místo),
tým hrál finále Euroligy poprvé, počet aktivních hráčů cca 30 – 3 kluby, sekce pořádá akci „ vracím se do hry
„ kdy se chodí po rehabilitačních ústavech, prohlubuje se spolupráce s basketbalovým svazem, pořádá se
Camp pro začátečníky v Nymburce, hlavní cíl pro rok 2018 – získat členskou základnu
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◦ atletika - Eva Kacanu - velké problémy se slučováním kategorií a změny v pravidlech, na MS účast bez
medailí, v sekci se objevují problémy se vzájemnou komunikací – plánována schůzka 3.1. v Pardubicích
k vyřešení interních problémů, plán na rok 2018 – Czech Open, Dubai Grand Prix, ME 2018 Berlin
◦ curling - Jan Hašek, David Šnajdr - hraje 4-5 českých týmu v lize, smutná zpráva o úmrtí Radka
Pokorného, plán 2018 – pozvednout výkonnost, co největší účast na turnajích
◦ jachting - Alexandr Sadílek - jachting měl zástupce v Riu (Daniel Bína), jeho disciplina bohužel vypadla
z programu PH 2020 Tokio, Daniel Bína soutěžil i spolu s nepostiženými – 1.místo na Mistrovství rakouska,
MS bez výraznějšího úspěchu, bohužel jachtink nemá v současnosti žádnou mládež, problémem jsou hlavně
finance
◦ rugby - Aleš Kisý - pouze týmová sekce v Novém Městě nad Metují, reprezentace spadla ze skupiny „B“
do skupiny „C“ – návrh na založení svazové sekce
◦ cyklistika, handbike - Viktor Zapletal – důkladná obměna týmu, ukončení kariéra Jiří Ježek, Tereza
Diepoldová, Tomáš Kajnar, zvyšující se výkonnost Ivo Koblasy
14. Zpráva mandátové komise
- Mandátová komise podala zprávu, že na členské schůzi je přítomno 62 hlasů
z 69 obeslaných a Členská schůze je usnášení schopná – minimálně nutný počet je 35 mandátů
15. Různé
- Členská schůze bere na vědomí nutnost založení sekce rugby – bude domluvena schůzka Výkonného výboru
ČATHS se zástupcem rugby Alešem Kisým
- Výkonný výbor ČATHS navrhuje schůzku se zástupci sekce atletiky ve věcí vyjasnění situace v samotné sekci
– na schůzce by měli být přítomni členové Výkonného výboru a zástupci atletiky Martin Zach, Jaroslav
Petrouš a Eva Kacanu
16. Diskuze
- diskuze probíhala v průběhu celé Členské schůze ČATHS a převážně u projednávání bodu 13
- Viktor Zapletal upozornil na zlepšení medializace sportu handicapovaných v rádiu, televizi na různých
webech, je nutné posílat podněty, informovat o akcích
17. Zpráva návrhové komise
- zprávu návrhové komise přednesl David Šnajdr
- schválena zpráva návrhové komise (9.hlasovaní)
- schváleno 62 – 0 – 0
18. Závěr
- ukončení Členské schůze ČATHS Viktorem Zapletal, poděkování aza účast s přáním úspěchů do konce roku
2017 i do roku 2018
Začátek jednání :
Konec jednání :
Přítomni :
Zapsal :
Ověřil :
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Příloha 2: Rozvaha 2017
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát
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