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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. Asociace zajišťuje sportovní reprezentaci jednotlivců i družstev pro
mezinárodní soutěže v rozsahu provozovaných sportů a svých možností.

Činnost v roce 2014
V roce 2014 ČATHS zajišťovala činnost 15 sportovních sekcí – atletiky, cyklistiky, handbike, curlingu, plavání,
lyžování, lukostřelby, sledge hokeje, stolního tenisu, jezdectví, střelectví, ledního hokeje stojících, jachtingu,
vzpírání a tenisu stojících.
V průběhu roku se jednotlivé reprezentační týmy zúčastnily několika vrcholných sportovních akcí
v tuzemsku i zahraničí.
Nejvýznamnější akcí roku 2014 byly Paralympyjské hry Soči 2014, kde sportovci ČATHS tvořili naprosto
majoritní část české výpravy, když ČR reprezentoval tým sledge hokeje a dva reprezentanti v alpském
lyžování. Mezi další významné akce, kterých se sportovci ČATHS zúčastnili, patřily např. mistrovství světa
v dráhové a silniční cyklistice, ve stolním tenise, mistrovství světa juniorů IWAS a mistrovství Evropy
v plavání, lukostřelbě, atletice, jachtingu a řada dalších podniků světových pohárů v cyklistice a jachtingu.
Nedostatek finančních prostředků bohužel ovlivnilo jak účast na vrcholných sportovních akcích
reprezentačních týmů, tak především sportovní přípravu. Reprezentace ČATHS se již druhý rok potýkala
s finančním poklesem výše dotace na státní reprezentaci, který se v roce 2014 ještě snížil o cca 450 tis
oproti roku 2013. Tento fakt ovlivnil zásadním způsobem úspěšnost sportovců ČATHS, protože se
nepodařilo finančně zabezpečit trenéry a osoby úzce spjaté s realizací sportovní přípravy a tréninky
sportovců.
Rok 2014 byl také velmi významným v pořádání mezinárodních sportovních akcí na území České republiky.
Z těchto akcí jmenujme – Evropský pohár v cyklistice handicapovaných, světový pohár v lukostřelbě a
mezinárodní atletické závody pod sankcionováním IPC Czech Open Olomouc.
Zároveň jednotlivé sportovní sekce a kluby sdružené v ČATHS pořádaly Mistrovství České republiky ve svých
druzích sportu a seriály Českého poháru v atletice, cyklistice, střelbě, lukostřelbě a řadu dalších sportovních
akcí pro širokou členskou základnu handicapovaných sportovců.

Jednota ve sportu TP
-

-

Po vytvoření střešní organizace pro sport TP – Spolku pro sport tělesně postižených na konci roku
2013, ČATHS ihned do spolku vstoupila na důkaz, že akceptuje řešení pro sloučení formou
zastřešující organizace
ČSTPS vstup do Spolku odmítlo
MŠMT tedy rozhodlo, že financování obou TP svazů bude probíhat prostřednictvím ČPV
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-

-

-

-

ČSTPS zahájilo opět obstrukční jednání, které odmítá financování prostřednictvím střešní organizace
Českého spolku pro sport TP (ČSSTP), který byl (nejen) pro účel financování založen. Přes tuto
organizaci, která by zabránila duplicitnímu financování sportu TP, měly být financovány oba svazy
TP – ČATHS i ČSTPS. Finanční prostředky přidělené do spolku měly být následně přesně určeným
klíčem, dle metodiky MŠMT, rozděleny do obou svazů TP, tedy ČATHS a ČSTPS.
Nebyla by poškozena práva ani jednoho ze svazů TP a především by bylo umožněno financování jak
reprezentačních týmů, tak členské základně obou svazů.
ČSTPS tento způsob financování z MŠMT odmítlo s tím, že nepřijalo stanovy spolku ČSSTP a nestane
se jeho členem. Přestože MŠMT způsob financování přes spolek ČSSTP přijalo, vzalo v potaz
stížnosti ČSTPS a prostřednictvím náměstka ministra školství pana Hulínského rozhodlo, že dotace
2014 budou směřovány přes ČPV, jehož jsou oba dva svazy členem.
Toto rozhodnutí ČSTPS opět neakceptuje, s tím, že jediný svaz, který má nárok na financování, je
ČSTPS. Jako důvod uvádí, že je členem IWAS. Popírá existenci a úspěšnost reprezentace ČATHS,
popírá skutečnost, že v současnosti je členská základna ČATHS početnější než ČSTPS. Rozesílá
nepravdivé informace o diskriminaci na mezinárodní instituce IPC a IWAS i na MŠMT, a také na svou
členskou základnu a sportovcům, které tak cíleně uvádí v omyl a úmyslně vyhrocuje již tak
neutěšenou situaci.
Přes veškeré výzvy k racionálnímu přístupu, vedení ČSTPS nechce způsob financování přijmout a
oznámilo, že se bude proti tomuto způsobu bránit veškerými dostupnými prostředky. Zcela cíleně
tak znemožňuje financování svých sportovců, ale současně se snaží znemožnit financování i
sportovcům ČATHS.

-

ČSTPS odesílá stížnosti na MŠMT i mezinárodní organizace IPC a IWAS nepravdivé informace o tom,
že ČATHS není členem ČPV, že financováním ČATHS se MŠMT opouští dotačního podvodu, když
přiděluje dotace sportovcům ČATHS a podrývá zbytky vůle k dialogu o sloučení

-

21.6. 2014 ČPV zasílá Výzvu (viz příloha 1), kde důrazně upozorňuje ČSTPS na jejich jednání, kterým
porušuje stanovy ČPV. Mimo jiné ČPV ve Výzvě uvádí : citace „Členství ČATHS v ČPV není v rozporu
se stanovami, to je nehorázná lež a pomluva, a podobné obraty jako „tvrdošíjné lpění na uchování
ČATHS, udržování členství ČATHS v ČPV“ ze strany ČSTPS poškozují dobré jméno ČPV. Takové
chování je nejenže v rozporu s dobrými mravy, ale také se stanovami spolku.“

-

ČSTPS při veškeré mailové komunikaci se členy ČPV vynechává záměrně ČATHS z rozdělovníku
korespondence, takže ČATHS se nemůže bránit jejich výpadům vůči své organizaci

-

Na základě požadavku z IPC vypracovala ČATHS analýzu své sportovní činnosti za uplynulé 3 roky.
(viz příloha 2) ČPV analýzu společně s analýzou ČSTPS odeslal na IPC. Mike Townley okamžitě
zareagoval emailem, ve kterém přiznal majoritní pozici ČATHS ve sportu TP

-

V září 2014 zveřejnilo ČSTPS na svých webových stránkách další nepravdivé informace ohledně
financování a členství ČATHS v ČPV. Z následné mailové korespondence, která byla ČATHS
přeposlána z ČPV, neboť ČATHS opět nebyla v rozdělovníku, vyplynula neutuchající nevraživost
vedoucích představitelů ČSTPS vůči ČATHS. Citace emailu od předsedkyně ČSTPS Radky Kučírkové,
ze které vyplývá arogance vůči ČATHS i ČPV : „ Žádáme vás (výkonná předsedkyně ČPV) velmi
naléhavě, abyste spolu s předsedou ČPV předložili VG ČPV návrhy na skutečné urovnání situace,
které budou reflektovat celý proces a újmu ČSTPS. ČATHS nemá ve struktuře ČPV místo a ČSTPS
všechny sportovce ČATHS přijme. Vaše zmínky o finančním vyrovnání částkou 500 tis. Kč jsou
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výsměchem členům ČSTPS a celé organizaci, která byla kroky ČPV přivedena téměř k likvidaci. Tyto
historické záležitosti lze napravit pouze akceptováním plnohodnotného a jedinečného členství ČSTPS
v ČPV a odkázáním ČATHS do příslušných mezí, tedy mimo strukturu ČPV se změněným
nezavádějícím názvem. Očekávám odpovědný přístup obou statutárů ČPV, kteří byli po celou dobu
sporu buď statutárním orgánem (Vojtěch Volejník, předseda ČPV) nebo významnými funkcionáři
(Alena Erlebachová, předsedkyně KRK ČPV) a později též statutárním orgánem ČPV(Alena
Erlebachová, výkonná předsedkyně ČPV). Všechny členy ČATHS bez výjimky ČSTPS přijme. Jako
finanční odškodnění se ČSTPS spokojí s 10 mil. Kč (za každý rok 1 mil. Kč tedy cca desetinu skutečně
odkloněné částky). Pokud ČPV finance nemá, pak je jistě bude mít Česká paralympijská s.r.o. nebo
marketingová agentura ČPV, která jistě bude mít zájem na hladkém urovnání nebo přestane být
prostřednictvím jakékoliv společnosti ČPV financována agentura Spindoctors a finance pro tělesně
postižené sportovce ČSTPS se tak snadno najdou.“
-

Z výše uvedeného vyplývá jak se ČSTPS staví ke sjednocení sportu TP v roce 2014
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Sportovní činnost 2014
Účast sportovců ČATHS na vrcholných sportovních soutěžích v roce 2014
V roce 2014 ČATHS zajišťovala účast svých členů na těchto vrcholných sportovních soutěžích:
Paralympijské hry Soči 2014 – březen 2014
Zimních paralympijských her se zúčastnil za ČATHS sledge hokejový tým a dva lyžaři Loska a Jelínek. Sledge
hokejistům se podařilo obhájit pátou příčku z minulých paralympijských her ve Vancouveru, což lze
považovat za úspěch vzhledem k tomu, že do elitní osmičky přibyl zcela nový tým Ruska.

Lyžaři nepředvedli svůj standard. Stanislav Loska si zranil koleno, což jej velmi limitovalo. Oldřich Jelínek
doplatil na vysokou obtížnost sjezdových tratí a svůj velký handicap.

Výsledky:
Sledge hokej - 5. místo
Lyžování
jméno

disciplína

zdravotní
tř.

umístění

výkon

Jelínek Oldřich
Jelínek Oldřich
Jelínek Oldřich
Jelínek Oldřich
Loska Stanislav

super G
super kombinace
slalom
obří slalom
slalom

LW10-1
LW10-1
LW10-1
LW10-1
LW6/8-1

nedokončil
nedokončil
nedokončil
nedokončil
21.

2:01.57
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Loska Stanislav obří slalom

LW6/8-1

nenastoupil

MS v cyklistice,Aguascalientes (MEX) – duben 2014
Celkem 29 světových rekordů bylo překonáno v uplynulých dnech na dráhovém mistrovství světa
handicapovaných cyklistů v mexickém Aguascalientes.
Pokud se odborníci na cyklistiku domnívali, že londýnské paralympijské hry a rychlá dráha velodromu v
Londýně budou znamenat, v mnoha případech, dosažení hranice možností handicapovaných cyklistů, mýlili
se. Úctyhodný počet světových rekordů z Aguascalientes je tím obdivuhodnější, že v řadě případů jsou
dosažené rekordy ještě vyšší než představuje hodnota národních rekordů cyklistů bez handicapu…
Například rekord Jodyho Cundy na 1km 1:01:466 představuje naprosto neuvěřitelný čas, když uvážíme, že
Jody závodí s podkolenní amputací dolní končetiny a to samé platí o slovenském talentu Josefovi Metelkovi
a jeho čase 4:30:806 v závodě na 4000 metrů. Čas našeho Jiřího Ježka 4:32:944 by Jirkovi umožňoval
bojovat o nejvyšší umístění v národním mistrovství českých dráhařů.
Nutno dodat, že v řadě zemí je cyklistika handicapovaných plnohodnotně, profesionálně zajištěným sportem.
U nás tomu tak v žádném případě není a my jen můžeme doufat, že se podaří zajistit i v České republice
našim cyklistům a všem špičkovým handicapovaným sportovcům odpovídající podmínky pro jejich činnost.
V celkovém hodnocení národů obsadil náš tým 12 příčku z 28 hodnocených států, díky stříbru Jiřího Ježka a
bronzu Iva Koblasy

Výsledky:
jméno

disciplína

zdravotní
tř.

umístění

výkon

Ježek Jiří

Stíhací závod 4km

C4

2.

4:34.688

Ježek Jiří

1 km s pev.startem

C4

8.

1:08.422

Ježek Jiří

Team Sprint

C4

7.

52.395

Stark Michal

Stíhací závod 3km

C2

7.

3:55.019

Stark Michal

1 km s pev.startem

C2

9.

1:19.841
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Světový pohár v silniční cyklistice –3 podniky (Castiglione Della Pescia, IT; Segovia,ESP), květen, červen)
Světový pohár v silniční cyklistice obsahoval v roce 2014 dva závody v Evropě. Seriál SP začal v květnu
závodem v italském Castiglione Della Pescia a pokračoval ve španělské Segovii .
Celkové vítězství vybojoval již po čtvrté za sebou Jiří Ježek. Časovka mohla rozhodnout o celkovém vítězství
a stalo se.
Výsledky:
SP Castiglione
jméno

disciplína

zdravotní
tř.

umístění

výkon

Ježek Jiří

Time Trial

C4

1

39:54,91

Ježek Jiří

Road Race

C4

2

02:26:14

Kajnar Tomáš

Time Trial

C5

8

41:19,40

Kajnar Tomáš

Road Race

C5

11

02:26:14

Stark Michal

Time Trial

C2

11

22:59,33

Stark Michal

Road Race

C2

18

01:47:58

Foltyn Pavel

Time Trial

H2

9

33:59,19

Tomanek Jan
Antošová
Kateřina
Antošová
Kateřina

Time Trial

H3

24

25:50,93

Time Trial

H3

7

28:42,26

Road Race

H3

4

01:54:56
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SP Segovia
jméno

disciplína

Ježek Jiří
Ježek Jiří
Kajnar Tomáš
Kajnar Tomáš
Foltyn Pavel
Foltyn Pavel
Stark Michal
Stark Michal

Time Trial
Road Race
Time Trial
Road Race
Time Trial
Road Race
Time Trial
Road Race

zdravotní
tř.

MC4
MC4
MC5
MC5
MH2
MH2
MC2
MC2

umístění

3
3
16
18
11
10
7
10

výkon

00:28:36.03
1:55:56
00:30:12.89
2:00:53
00:23:50.60
1:27:04
00:32:45.28
1:47:27

Mistrovství světa v cyklistice Greenville (USA)
Vrcholnou cyklistickou akcí roku 2014 bylo mistrovství světa v americkém Greenville na konci srpna.
Výprava ČATHS byla složená z čtyř závodníků (Ježek, Kajnar, Stark, Antošová) a dvou členů realizačního
týmu.
Celkový dojem z MS byl poznamenán hrozivým pádem Jiřího Ježka, který utrpěl velmi vážná zranění a
bojoval o život.
Výsledky:
jméno

disciplína

Ježek Jiří
Kajnar Tomáš
Kajnar Tomáš
Stark Michal
Stark Michal
Antošová Kateřina
Antošová Kateřina

Time Trial
Time Trial
Road Race
Time Trial
Road Race
Time Trial
Road Race

zdravotní
tř.

MC4
MC5
MC5
MC2
MC2
WH3
WH3

umístění

5
11
12
11
9
6
7

výkon

00:34,47.25
00:35,41.17
1:54:33
00:26:29.21
1:32:30
00:34:56.48
1:53:22

Mistrovství Evropy v plavání, Eindhoven (NED)
Mistrovství Evropy v holandském Eindhovenu se zúčastnil pouze Arnošt Petráček. Jan Povýšil se léčil
s dlouhodobými zdravotními problémy a Běla Třebínová měla závodní pauzu. Arnošt se s rolí jediného
zástupce vyrovnal velmi dobře a vybojoval dva cenné kovy.
jméno

Petráček Arnošt
Petráček Arnošt
Petráček Arnošt
Petráček Arnošt

disciplína

50m volný styl
50m znak
50m motýl
100m volný styl

zdravotní
tř.
umístění výkon

S4
S4
S4
S4

2
1
5
6
8

41.47s
48.65s
42.47s
1:36.92

Mistrovství Evropy v lukostřelbě Notwill (SUI)
Ve švýcarském městě Notwill se uskutečnilo Mistrovství Evropy v lukostřelbě handicapovaných. Českou
republiku odjeli reprezentovat Lenka Kuncová, Mirka Černá a Martin Chaloupský, Jaroslav Zelenka z ČATHS
a Markéta Sidková, Leoš Bartoš, David Drahonínský a Václav Košťál ze Spastic Handicap.Nejlépe se dařilo
letos několikanásobnému světovému rekordmanovi Davidovi Drahonínskému, když v kvalifikaci opět posunul
hranici evropského a světového rekordu na hodnotu 670 bodů a v souboji o medaile „vystřílel“ bronz.
Ostatním se bohužel nedařilo.
Zpráva z akce trenéra ČATHS Jana Procházky:
Kvalifikační a eliminační kola jednotlivců jsme stříleli v úterý /ženy W20/ a středu/CoO muži/.Ženy bohužel v
kvalifikacích neuspěly,hlavně Lenka Kuncová nezúročila svůj potenciál a nenaplnila očekávání.Všechny ženy nakonec
vypadly v prvém kole eliminací.
Velmi pěkně střílel Martin Chaloupský a jen díky spazmům které ho postihly v závěru kvalifikace skončil 24.V eliminaci
s Angličanem Brownem vypadl po nástřelu 5:5 v rozstřelu. Provázelo nás deštivé a chladné počasí,které nejvíce
postihlo Járu Zelenku,který vše střílel ve středu dopoledne v hustém dešti.Přesto se mu v prvé půli dařilo,ale závěr
závodu, poslední dvě sady téměř v lijáku nezvládl a propadl se na 34.místo. I přes celkem dobrou pozici v
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eliminaci,nepostoupil do dalšího kola.
Ve hře byly již jen ženy W2O které střílely v pátek s Itálií finálové utkání, které prohrály a v neděli soupeřily bronz s
Tureckem.Opět prohrály,a skončily na čtvrtém místě.
V soubojích jednotlivců vypadl i Vašek Košťál, po klasifikaci 13. a Markéta Sidková. David Drahonínský v kvalifikaci
1.,s novým světovým a evropským rekordem postupoval přímo do semifinále. Nepřešel ale přes Fina Antoniuse do bojů
o zlato a tak střílel v sobotu a vyhrál bronz. Ani ve smíšených družstvech neuspěli Markéta Sidková a Vašek Košťál a
skončili v prvém kole.

jméno

disciplína

Chaloupský Martin
Kuncova Lenka
Kuncova Lenka
Černá Miroslava
Černá Miroslava
Zelenka Jaroslav

Recurve Open
Recurve Open
Team Recurve Open
Recurve Open
Team Recurve Open
Compound Open

zdravotní tř.

umístění výkon

W2
W2
W2
W2
W2
W2

17
17
4
17
4
33

561
485
1436
435
1436
634

Mistrovství Evropy v atletice Swansea (GBR)
Na mistrovství Evropy odcestovalo celkem 5 atletů – Eva Kacanu, Jaroslav Petrouš, Jan Vaněk, František
Serbus a Martin Kukla.
Nejlépe se dařilo Janu Vaňkovi, který vybojoval zlatou medaili. Po zlaté medaili Honzy Vaňka přibyla do
sbírky atletů ČATHS ještě bronzová medaile Jaroslava Petrouše v hodu diskem. Bilance dvou medailí na 5
sportovců není zase tak úplně špatná, ale naši atleti neskrývali nespokojenost.Na té měla zásluhu
především zcela zásadní změna pravidel u vrhačských disciplín vozíčkářů. Podle nových pravidel musí
sportovec být v kontaktu s podložkou vrhací stolice od křížové kosti až po kolena a to i při samotném hodu
či vrhu, což je při odhodu téměř nemožné. Atleti to řeší několika násobným kurtováním k vrhací „koze“, kdy
se prakticky znehybní. Výkony napříč jednotlivými vrhačskými disciplínami tak výrazně klesly, mnohdy i o
několik metrů.
Téměř paranoidní sledování ze strany rozhodčích, zda sportovec nepohnul „zadkem“, má za následek to, že
nesledují patřičně techniku vrhů. Dochází tak k paradoxním situacím, že zadek sportovce se sice nepohne,
ale např. ve vrhu koulí se nejedná o vrh ale o hod, což by mělo být posouzeno jako neplatný pokus, ale to
rozhodčí přehlédnou.
Většina výprav, které mají ve svých řadách atlety soutěžící ve vrhačských disciplínách sedících, již toto nové
pravidlo důrazně kritizuje, zatím ovšem bez odezvy IPC.
jméno

Kacanu Eva
Kacanu Eva
Kukla Martin
Petrouš Jaroslav
Petrouš Jaroslav
Vaněk Jan
Serbus František

disciplína

oštěp
koule
oštěp
oštěp
disk
kuželka
kuželka

zdravotní
tř.
umístění výkon

F54
F54
F37
F57
F57
F51
F32

3
8
8
7
3
1
5
10

9,67m
5,45m
35,76m
26,88m
34,72m
23,78m
28,41m

Mistrovství světa ve stolním tenise, Peking (CHN)
Mistrovství světa ve stolním tenise se odehrálo od 5.do 15.9. za účasti tří hráčů z ČATHS – Ivana Karabce,
Daniela Horuta a Zbyňka Lamberta.
Nejúspěšnější hráč týmu se stal Ivan Karabec, který vybojoval bronzovou medaili ve dvouhře. Daniel Horut
bohužel nepostoupil do semifinále, ale 5. příčka v celkovém pořadí je velmi úspěšná.
MS v čínském Pekingu bylo vrcholem letošní sezony. Celkové hodnocení akce se dá brát jako úspěšné
vzhledem k tomu, že se přivezla jedna medaile a dva hráči skončili na nominovatelných místech.
Výsledky:
jméno

Karabec Ivan
Karabec Ivan
Horut Daniel
Horut Daniel
Horut Daniel
Horut Daniel
Lambert Zbyněk
Lambert Zbyněk
Lambert Zbyněk
Lambert Zbyněk

disciplína

dvouhra
dvouhra
dvouhra
dvouhra
team
team
dvouhra
dvouhra
team
team

zdravotní
tř.

SM10
SM10
SM7
SM7
SM7
SM7
SM7
SM7
SM7
SM7

umístění

2. ve skupině
3
2. ve skupině
5.-8.
3. ve skupině
5.-8.
3. ve skupině
13.-18.
3. ve skupině
5.-8.
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výkon

Zasedání Výkonného výboru ČATHS v roce 2014
VV ČATHS – 1.místopředseda – Viktor Zapletal, 2. místopředseda – Roman Gronský, členové VV –
Jaroslava Krakovičová, Štefan Danko, Bedřich Povýšil, David Šnajdr
1. schůze 2014 – 3.února 2014 – Praha, Účast : omluven B.Povýšil
Body :
Návrh na restrukturalizaci sekce plavání – komise – vedoucí, reprezentační trenér, asistent reprez. trenéra +
rada z osobních trenérů , Návrh Viktora Zapletala na vyčlenění budgetu v rozpočtu pro „TOP“ závodníky –
medailisté z PH, MS a ME z předchozího roku ; Informace V.Zapletala o průběhu VG ČPV ze dne 30.1.2014;
VV CATHS se pozastavuje nad financováním sportu handicapovaných přes národní svazy ; Informaci o volbě
členů do Pléna ČOV – A.Erlebachová, V.Volejník, O.Sejpka. Návrh V.Zapletala, aby do Pléna byla
nominována výkonná předsedkyně ČPV a zástupci dvou nejúspěšnějších svazů - ČATHS a SH nebyl přijat;;
Informace J.Krakovičové o průběhu přípravy na ZPH a informace z přípravného štábu ČPT Soči 2014;
Informace k volbě NHSR 2013-bude se řídit pravidly platnými od roku 2011; Návrh jmenného seznamu
sportovců do Top 10, objev roku, družstvo roku, síň slávy ; Informace J.Krakovičové o vrcholných akcích
roku 2014; Návrh zástupce do Sboru zástupců UZPS za ČATHS po odstoupení J.Křečka ; Žádost J.Smékala na
zřízení sekce veslování a kanoistiky. Podrobnosti budou zjištěny místopředsedou ČATHS Romanem
Gronským na místě v CZP a bude následně řešen další postup
2. schůze 2014 - 1.dubna 2014 – Praha, Účast : 5 členů VV, omluven 1
Body :
Zprávu J.Krakovičové o ZPH v Soči ; Odstoupení člena VV ČATHS Bedřicha Povýšila – VV ČATHS rezignaci
bere na vědomí a do konání VH ČATHS bude VV pracovat v pěti členech ; Návrh V.Zapletala na pozvání a
účast zástupců jednotlivých sportů na VV ČATHS. Budou pozváni na další jednání VV vždy zástupci dvou
sportů ; Informace o financích na rok 2014. Financování bude probíhat přes založený spolek pro TP. Zatím
nejsou žádné informace o výši přidělených prostředků z MŠMT. Do dnešního dne ČATHS neobdržela žádnou
zálohu. ČPV A.Erlebachová několikrát na MŠMT urgovala zaslání finanční zálohy.; Bere na vědomí plán
sportovních akcí 2014. Sporty ČATHS mají 4 MS ( 2xcyklistika,stolní tenis,střelba), 3
ME(plavání,lukostřelba,atletika), 2 seriály SP aj. Financování zatím probíhá z rezerv, ale stává se
neúnosným; Informace o IWAS Juniors World Games – podpora účasti juniorů ČATHS na světových hrách
musí být co největší. Financování proběhne z vydražených finančních prostředků z loňské dražby ;
Informace o kauze I.Koblasa ; Vyhlášení sportovce roku ČATHS – po několika letech by se mělo uskutečnit
Vyhlášení nejlepšího sportovce roku ČATHS
3. schůze 2014 – 12.května 2014 – Praha, Účast : všichni členové VV
Body :
Bere na vědomí informace o předběžném rozpočtu, v roce 2014 bude rozpočet cca o 1mil nižší, budou
přijata mimořádná opatření ohledně financování sportů. Jakmile bude znám přesný rozpočet, vedoucí
sportovních sekcí a trenéři budou vyzváni ke specifikaci a podrobnostem rozpočtu sekce; Bere na vědomí ČEZ – Oranžové kolo – akce na podporu účasti juniorů na IWAS Juniors Games – výtěžek 51.380 bude
směřován na úhradu nákladů na této akci ; Bere na vědomí nominace na IWAS Junior Games – předběžný
počet za ČATHS 5 osob. Trenéři a vedoucí sportů atletiky, plavání a stolního tenisu ; Bere na vědomí
ustanovení sekce lodních sportů (kanoistika a veslování). Vyzývá vedení sekce k dodání kalendáře sekce,
přehled mezinárodních klasifikací, přehledu členů sportovců sekce včetně klasifikace a plán činnosti na
12

alespoň jeden rok; Bere na vědomí informaci o přípravách SP v lukostřelbě v NMnM ; Bere na vědomí
informace o činnosti sekce střelby- Vladimír Marčan splnil kvalifikační limit na MS Suhl ; Bere na vědomí
návrh rozdělení finančních prostředků grantu Nadace ČEZ ; Bere na vědomí návrh na podporu organizací
soutěží a turnajů pro širokou veřejnost
4. schůze 2014 – 7.srpna 2014 – Praha, Účast : 5 členů
Body:
Informace k aktuální situaci ve financování, žádosti na rok 2015; Čerpání rozpočtu; Dotazník pro sporty; VH
– termín 8.11.2014; Rozpočet 2014; Doporučení WRT 2015 v lukostřelbě; Klíč zařazení sportovců do
vysokoškolského střediska (na základě informací z VG ČPV dne 7.8.); Klíč zařazení do pracovního zařazení
sportovců na 1 rok (na základě informací VG ČPV dne 7.8.)
Valná hromada ČATHS – 8.listopadu 2014 – Praha, Strahov. Účast : všichni členové VV a zástupci
sportovních sekcí a sportovních klubů ČATHS
Program schůze:
1. Zahájení valné hromady
2. Ustavení pracovního předsednictva
3. Ustavení volební a mandátové komise
4. Ustavení návrhové komise
5. Schválení zapisovatele VH a dvou ověřovatelů zápisu z ČS
6. Schválení programu ČS
7. Schválení jednacího řádu ČS
8. Schválení změny stanov
9. Schválení volebního řádu ČS
10. Zpráva o činnosti ČATHS 2013 – 2014
11. Zpráva o hospodaření ČATHS 2013 – 2014
12. Zpráva KRK
13. Zpráva mandátové komise
14. Volební projevy kandidátů do funkce předsedy
15. Volba předsedy
16. Volební projevy kandidátů do Výkonného výboru
17. Volby členů Výkonného výboru
18. Volby členů Kontrolní a revizní komise
19. Zpráva volební a mandátové komise o proběhlé volbě předsedy, členů VV a členů KRK
20. Různé
21. Diskuze
22. Zpráva návrhové komise

Zápis : viz příloha 3
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Finanční hospodaření ČATHS v roce 2014
Financování v roce 2014 bylo opět výrazně poznamenáno vleklou krizí ve sportu tělesně postižených (dále
TP). Koncem roku 2013 založil Český paralympijský výbor (dále ČPV) Spolek pro sport TP (dále ČSPTP), který
měl pro následující roky sloužit (nejen) pro financování ze státních zdrojů tedy dotace z MŠMT. Důvodem
bylo rozhodnutí MŠMT, že nebude nadále napřímo financovat 2 svazy TP, tedy ČATHS a ČSTPS. Vzhledem
k tomu, že nedošlo ke sloučení obou svazů, bylo vytvoření střešní organizace, přes kterou by finance do
sportu TP přitékaly dle jasného klíče daným MŠMT, jediným možným řešením pro financování sportu
tělesně handicapovaných.
ČATHS se okamžitě stala členem této střešní organizace, aby mohla být financována. ČSTPS vstup do střešní
organizace striktně odmítl. Přestože se tímto krokem ČSTPS v podstatě dobrovolně zřekl financování svých
sportovců a členů, MŠMT i ČPV přesto hledali cestu, jak financování umožnit jinak než přes založený spolek.
Bylo rozhodnuto, že financování bude probíhat přes ČPV, jehož jsou oba svazy TP členy.
Celá tato anabáze zaviněná obstrukcemi ČSTPS měla za následek, že ještě v měsíci červenci nebyly známy
výše státních dotací, na kterých je rozpočet ČATHS závislý.
Vedení ČATHS přijalo tedy provizorní rozpočet na úrovni roku 2013 a cash flow bylo odvislé od finančních
rezerv ČATHS a pozdržení plateb či samofinancování sportovními sekcemi, dokud nebudou finanční
prostředky na účtu ČATHS.
Nutno podotknout, že ČSTPS odmítlo i financování prostřednictvím ČPV a podalo trestní oznámení na
neznámého pachatele, že došlo k dotačnímu podvodu, když byla financována ČATHS…
Příjmy 2014
Státní dotace MŠMT 2014:
Program 1 Státní reprezentace
Program 2 SC
Program 3 Všeobecná sportovní činnost
Program 3 Významné mez. akce
Program 5 Organizace sportu
Nestátní prostředky ČPV:
Příspěvek do svazů
Příspěvek Alianz
Příspěvek na mládež ČOV
CELKEM

1 030 000 (minus 554 000 oproti 2013)
766 000 (stejně jako 2013)
567 000 (stejně jako 2013)
700 000 (minus 30 000)
1 957 000 ( plus 402 000 oproti 2013)
1 000 000
77 000
122 000
6 219 000 (rok 2013 6 632 000)

Výdaje 2014
Sportovní sekce
Podpora činnosti klubů a TJ
Podpora významných mez. soutěží
Podpora regionálních soutěží
Mzdové prostředky vč. odměn medailistů, vedení sportů, trenérů,VV
Odvody
Režijní náklady
Příspěvek ČPV
CELKEM
14

2 700 000
480 000
700 000
150 000
990 000
187 000
450 000
600 000
6 257 000

Pozn. : V přehledu nejsou uvedeny přefakturace, dary fyzickým osobám, kurzové rozdíly, úroky, odpisy. Bude
zohledněno až ve finální účetní uzávěrce za rok 2014

Výkaz zisku a ztrát a Rozvaha 2014 – příloha č. 4 a 5

Zvláštní poděkování
Zvláštní poděkování patří všem sponzorům a podporovatelům, z nichž jmenujme především firmy Nadace
ČEZ, OZP, Nutrend, Moose CZ, které se nemalou měrou podíleli na podpoře ČATHS a jejich sportovců.
A velký dík patří hlavnímu městu Praha, které svou grantovou podporou významně podpořilo projekty
ČATHS a řadí se mezi významné partnery ČATHS.

Závěr
Rok 2014 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 nejvíce mezinárodních i tuzemských soutěží ve své historii.
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.

Zpracovala : Mgr. Jaroslava Krakovičová

Schválil : Mgr. Viktor Zapletal

V Praze dne 29.6.2015
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Příloha 2
Poznámka: ČSTPS se odmítl podílet na sestavení přehledu činnosti. Informace o členské základně jsou čerpány z podkladů České unie sportu; výkonní sportovci jsou
dohledáni dle výsledkových listin, nicméně jejich skutečný počet není ČSTPS potvrzen. Pořádaná MČR a mezinárodní závody na území ČR nebylo možné zjistit, jsou tedy
nevyplněna. Účast na mezinárodních akcích v zahraničí vychází z povinného předávání informací, které mají svazy povinnost podávat, nicméně do PPI se hlásí hlavně
účast na PH, MS a ME, popřípadě na SP a EP. Mezinárodní závody/turnaje svazy nemusí doplňovat, jejich účast tedy nemusí odpovídat skutečnosti. ČSTPS bohužel
odmítl předat jakékoliv informace k vypracování tohoto přehledu.
ROK

ČATHS

ČSTPS

Členská základna k 31.12.2011

2012

1 208

2 067

Členská základna k 31.12.2012

2013

1 344

2 121

Členská základna k 31.12.2013

2014

1 564

1 215

2012

37

1

2013

35

1

2014

35

3

Počet mládeže do 23 let k 31.12. 2011

2012

354

92

Počet mládeže do 23 let k 31.12. 2012

2013

348

142

Počet mládeže do 23 let k 31.12. 2013

2014

359

45

Počet výkonných sportovců v roce 2008 2011
Počet výkonných sportovců v roce 2009 2012
Počet výkonných sportovců v roce 2010 2013

Počet MČR pořádaných v roce 2012

2012

ČATHS
6

ČSTPS
?

Pořádaná MČR ve sportech ČATHS
atletika
1

Počet
všech
účastníků
28

Pořádaná MČR ve sportech ČSTPS
?

Počet
všech
účastníků
?

Počet MČR pořádaných v roce 2013

2013

6

?

Počet MČR pořádaných v roce 2014

2014

6

?

ČATHS

ČSTPS

Počet mezinárodních závodů, které svaz
pořádal na území ČR

2012

5

?

Počet mezinárodních závodů, které svaz
pořádal na území ČR

2013

5

?

cyklistika silniční
cyklistika dráhová
lukostřelba
plavání
střelba
atletika
cyklistika silniční
cyklistika dráhová
lukostřelba
střelba
vzpírání
atletika
cyklistika silniční
cyklistika dráhová
lukostřelba
střelba
vzpírání

37
12
20
28
21
31
29
8
20
17
16
25
25
8
17
17
14

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Počet
Počet
Mezinárodní závod na území ČR všech
Mezinárodní závod na území ČR všech
pořadatel ČATHS
účastníků
pořadatel ČSTPS
účastníků
Evropský pohár v cyklistice
123
?
?
Světový pohár v lukostřelbě
136
?
?
Czech Open v plavání
130
?
?
Czech Open v atletice
111
?
?
EHC handbike
103
?
?
Evropský pohár v cyklistice
121
?
?
Světový pohár v lukostřelbě
119
?
?
EHC handbike
131
?
?
2

Počet mezinárodních závodů, které svaz
pořádal na území ČR

2014

4

?

ČATHS

ČSTPS

Počet mezinárodních akcí, kterých se svaz
zúčastnil

2012

44

17

Počet mezinárodních akcí, kterých se svaz
zúčastnil

2013

37

24

Počet mezinárodních akcí, kterých se svaz
zúčastnil

2014

35

24

Czech Open v atletice
Czech Open ve stolním tenise
Evropský pohár v cyklistice
Světový pohár v lukostřelbě
EHC handbike
Czech Open v atletice

3

134
158
128
141
123
111

?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?

Příloha 3

Zápis z Členské schůze občanského sdružení ČATHS z.s.
8. listopadu 2014 v Praze, ČUS Zátopkova 100/1, 160 17 Praha 6, místnost č.209
1. Zahájení Valné hromady místopředsedou ČATHS panem Viktorem Zapletalem.
2. Bylo schváleno pracovní předsednictvo (1.hlasování)
- Gronský Roman, Kochmanová Michaela, Zapletal Viktor
- schváleno 68 – 0 – 0 (ano - ne – zdržel se)
3. Byla schválena volební a mandátová komise (2. hlasování)
- Krakovičová Jaroslava, Marčan Vladimír, Stark Michal
- schváleno 68 – 0 - 0
4. Byla schválená návrhová komise (3.hlasování)
- Gronský Roman, Šnajdr David
- schváleno 68 – 0 - 0
5. Byl schválen zapisovatel VH a dva ověřovatelé zápisu Členské schůze ČATHS (4.hlasování)
- zapisovatel: Andrea Věnseková.
- ověřovatelé: Lambert Zbyněk, Syrovátková Petra
6. Byl schválen program Členské schůze ČATHS (5.hlasování)
- schváleno 68 – 0 - 0
7. Byl schválen jednací řád Členské schůze ČATHS (6.hlasování)
- schváleno 68 – 0 - 0
8. Návrh změny stanov přednesen Jaroslavou Krakovičovou
- Doplňující návrh přednesen Vladimírem Marčanem na změnu stanov v čl.VI.1.7d – vypustit
odsouhlasení svolávání ČS, pokud ji svolá nadpoloviční většina
- Doplňující návrh přednesen Jaroslavem Křečkem ve znění : čl. VI.4.2 - řídí se závěry VV ČATHS
a neprodleně informuje VV ČATHS o jednání VG ČPV
- Doplňující návrh přednesen Jaroslavem Křečkem ve znění : čl. VIII.4. – provádí kontrolu
hospodaření spolku a dodržování vnitřních a obecně platných předpisů a schvaluje roční výkaz
jejího hospodaření
- 7.hlasování o návrhu Vladimíra Marčana na změnu stanov v článku VI.1.7.d – schváleno 68 – 0 – 0
- 8.hlasování o návrhu Jaroslava Křečka na změnu stanov v čl. VI.4.2 – schváleno 66 – 0 – 2
- 9.hlasování o návrhu Jaroslava Křečka na změnu stanov v čl. VIII.4. – schváleno 64 – 1 – 3
- 10.hlasování o změně stanov jako celku – schváleno 68 – 0 - 0
9. Byl schválen volební řád Členské schůze ČATHS (11.hlasování)
- schváleno 68 – 0 - 0
10. Zpráva o činnosti ČATHS 2013 – 2014
- zprávu přednesl Viktor Zapletal, ocenil sportovní úspěch jednotlivých sekcí, přiblížil přípravu na PH
2016 Rio, osvětlil spolupráci s ČOV, medializaci ČATHS v TV a na vlastním webu
- Viktor Zapletal přednesl zprávu o činnosti mládeže ČATHS, poděkoval klubům za příkladnou
snahu zapojit do činnosti mládež, poděkoval Evě Kacanu za vedení týmu ČATHS na hrách IWAS
11. Zpráva o hospodaření ČATHS 2013 – 2014
- zprávu přednesla Jaroslava Krakovičová –Porovnání výše příjmů v letech 2012 a 2013, v roce 2013
pokles financí o 50% proti roku 2012, financování v roce 2014 z důvodu obstrukcí ČSTPS až ve
2.polovině roku, v přibližně stejné výši jako v roce 2013. Výše finančních prostředků je na nejnižší
únosné výši. Poděkování všem sportovním sekcím a klubům za jejich pochopení kritické situace,
součinnost ve financování a úsporu nákladů.
12. Zpráva Kontrolní a Revizní komise
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-

zprávu přednesla Jaroslava Krakovičová za nepřítomnou a omluvenou Jitku Šlégrovou

PŘESTÁVKA 10 minut
13. Zpráva mandátové komise
- mandátová komise podala zprávu, že na Členské schůzi je přítomno i po přestávce 68 hlasů z 78
obeslaných a Členská schůze je usnášeníschopná
- byla schválena (12.hlasování) zpráva mandátové komise
- schváleno 68 – 0 - 0
14. Volební projevy kandidátů do funkce předsedy ČATHS
- volební projev přednesl Viktor Zapletal, jako jediný kandidát
- odevzdání hlasovacích lístků
PŘESTÁVKA 10 min
15. Volba předsedy
- Sečteny hlasovací lístky
- Celkem 67 – 0 – 0 ( 1 hlas neplatný)
- Viktor Zapletal byl zvolen jako předseda ČATHS
16. Volební projevy kandidátů do Výkonného výboru ČATHS
- volební projevy přednesl Ladislav Čáp, Roman Gronský, Eva Kacanů, Jaroslava Krakovičová, Petra
Syrovátková, David Šnajdr
- odevzdání volebních lístků
PŘESTÁVKA 10 minut
17. Volby členů Výkonného výboru ČATHS
- byli zvoleni členové Výkonného výboru ČATHS
- Vladimír Čáp 51 hlasů, Eva Kacanu 62 hlasů, Jaroslava Krakovičová 65 hlasů, Petra Syrovátková
57 hlasů, David Šnajdr 56 hlasů, Roman Gronský 59 hlasů
18. Volby členů Kontrolní a Revizní komise
- byli zvoleni členové Kontrolní a Revizní komise
- Věra Vodičková 63 hlasů, Jaroslav Křeček 53 hlasů, Andrea Věnseková 63 hlasů
19. Zpráva volební a mandátové komise o proběhlé volbě předsedy, členů VV a členů Kontrolní a Revizní
komise
- zprávu přednesla Jaroslava Krakovičová
- byly schváleny (13.hlasování) výsledky voleb předsedy, členů VV a KRK
- schváleno 68 – 0 – 0
20. Různé
- návrh Viktora Zapletala na setkání VV ČATHS v nejbližší možný době, pak setkání 1 x měsíčně, na
schůze VV ČATHS budou zváni zástupci sportů, na 1.setkání přijdou zástupci sledge hokeje
- návrh Vladimíra Marčana – pro potřeby sekretariátu je nutné najít alespoň ½ úvazku na výpomoc
J.Krakovičové
- Viktor Zapletal – do ČATHS mají zájem vstoupit basketbalisti (Česká asociace basketbalu na
vozíku)
21.Diskuze
-

Vladimír Marčan : upozornil na slabou medializaci střelby na webu ČPV i v ČT1
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- Vladimír Marčan : podporou mládeže v centrech chybí finance na dospělé
- Viktor Zapletal : do budoucna se počítá s větší medializaci sportu TP
- Tomáš Rak : návrh na zřízení marketingového výboru ČATHS
- Viktor Zapletal : v minulosti to už bylo a nebyl kladný výstup
- J.Krakovičová : úspěšná akce s ČEZ – financování mládeže a sportovních akcí
- Roman Grónsky : ČATHS nemůže využívat logo IPC a ČPV
- Štefan Danko : je problém financovat sport jako celek, sponzoři si vybírají konkrétní akce
21. Zpráva návrhové komise
- zprávu přednesl Roman Grónsky
- byla schválena (14.hlasování) zpráva návrhové komise
- schváleno 67 – 0 – 1
22. Závěr
- ukončení Členské schůze ČATHS Viktorem Zapletal

Začátek jednání :
Konec jednání :
Přítomni :
Zapsal :

10:45
14: 30
viz prezenční listina
Andrea Věnseková
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