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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 hájí zájmy svých členů a v zájmu celkového rozvoje a vytváření podmínek pro jejich sportovní
činnost spolupracuje se státními orgány zákonodárnými, vládními i organizacemi jinými. 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 2012
V roce 2012 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 bezpočtu vrcholných sportovních akcí
v tuzemsku i zahraničí jako např. mistrovství světa ve sledge hokeji, v dráhové cyklistice, mistrovství Evropy
v atletice, světových pohárů v lyžování, cyklistice aj.
Vrcholem sportovní sezóny pak byly Letní paralympijské hry Londýn 2012. Sportovci ČATHS zaujímali více
než polovinu české výpravy a to celkem 25 z celkových 45 sportovců
Rok 2012 byl také velmi významným v pořádání mezinárodních sportovních akcí na území České republiky.
Z těchto akcí jmenujme – Evropský pohár v cyklistice handicapovaných, plavecké závody Czech Open,
mezinárodní lukostřelecký žebříčkový turnaj, kvalifikační turnaj 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.
Suspendace ČPV, sloučení ČATHS s ČSTPS
Dne 11.ledna 2012 obdržel ĆPV (Český paralympijský výbor) dopis od výkonného ředitele IPC Xaviera
Gonzalese, ve kterém IPC (Mezinárodní paralympijský výbor) upozorňuje, že suspendace resp. pozastavení
členství ČPV v IPC se vztahuje i na účast českých sportovců na paralympijských hrách v Londýně. Pokud
nebude ČPV suspendace zrušena, čeští sportovci se paralympiády nebudou moci zúčastnit. Jako podmínku
zrušení suspendace si IPC stanovil okamžité plnohodnotné členství ČSTPS (Český svaz tělesně postižených
sportovců) v ČPV, jeho financování, vyřešení exekuce vůči ČSTPS a mimo jiné zmínil, že se domnívá, že není
již důvod k setrvávání ČATHS v ČPV. Na tento dopis reagovali významní sportovci ČATHS včetně
paralympijských vítězů a medailistů z paralympiád a mistrovství světa, členové realizačních týmů, trenéři a
další osoby úzce spjatí s reprezentací ČATHS a sportem tělesně postižených, otevřeným dopisem, ve kterém
se ohradili proti tomuto názoru IPC vůči ČATHS. Postavili se za svůj svaz, zdůraznili jeho plnohodnotnou
práci pro sport handicapovaných a jeho funkčnost v zajišťování odpovídajících podmínek pro reprezentaci
ČR i pro širokou členskou základnu. Zdůraznili legitimnost ČATHS a jejich vůli v tomto svazu i nadále
pracovat a reprezentovat jej. IPC na tento dopis sportovců reagoval s tím, že je nutné hledat pragmatické
řešení, které vezme v potaz realitu roku 2012, a ne to, v jakém stavu se věc nacházela v letech 2004/2005.
IPC by se spokojilo s řešením, kdy by na přechodnou dobu byly členy ČPV obě organizace: ČSTPS a ČATHS.
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ČPV následně podniknul zásadní kroky v plnění podmínek daných IPC pro odvolání suspendace –byly
upraveny stanovy ČPV, ve kterých měly všechny sdružené svazy stejnou váhu hlasů, vyřešil kauzu exekuce
ČSTPS 911 tis., zrušil všechna soudní řízení s ČSTPS. Zároveň z funkce výkonného předsedy odstoupil
F.Janouch a do funkce výkonné předsedkyně byla zvolena Alena Erlebachová. ČSTPS i nadále trvalo na
sloučení s ČATHS do konce března 2012 a zároveň zdůrazňovalo nelegitimnost ČATHS. Dále i přes jasné
změny na půdě ČPV ČSTPS stále tvrdilo, že není právoplatným členem ČPV. Dne 10.února 2012 zaslal IPC
návrh trojstranného memoranda o porozumění, které měly podepsat všechny zúčastněné strany – ČATHS,
ČSTPS a ČPV a do 17.února zaslat na IPC. Tento úkol byl splněn, i když ČSTPS doplnilo podpis svými
výhradami. Dne 24.2.2012 zaslal IPC informaci o zrušení suspendace ČPV a o možnosti účasti českých
sportovců na paralympijských hrách v Londýně.
Sloučení organizací ČATHS a ČSTPS
- 4.2.2012 vedení ČATHS svolává první osobní schůzku s vedením ČSTPS ohledně projednání
časového harmonogramu dalších jednání o integraci obou organizací a ustanovili klíčové body k
projednání. Výstupem schůzky by měla být dohoda o termínech jednotlivých zasedání i konečném
termínu ukončení integračního procesu, který by byl předložen zainteresovaným stranám
- ČSTPS schůzku nepotvrzuje s tím, že již harmonogram vypracovali v listopadu a že trvají na sloučení
do 31.3.2012. Popírají tak názor a doporučení IPC, že integrační proces není potřeba ukončit do
konce března
- 5.2.2012 – ČATHS vydává prohlášení o integračním procesu mezi ČATHS a ČSTPS ( viz příloha 1)
- 7.2.2012 – ČATHS odesílá návrh na dvoustranné memorandum o procesu sloučení. (viz příloha 2)
- 13.2.2012 – schůzka se zástupkyní ČSTPS R.Kučírkovou, která se odvolává na IWAS a jeho
doporučení sloučit se do konce března. Následně R.Kučírková odesílá nepravdivou interpretaci
schůzky s uvedením, že ČATHS je nelegitimní organizace. Adresáty tohoto dezinformujícího mailu
jsou představitelé MŠMT a PS PČR.
- 17.2. tři zainteresované strany podepisují Memorandum o porozumění
- 12.3. ČATHS odesílá návrh Tezí založení nového svazu TPS na ČSTPS
- 17.3. se koná Mimořádná valná hromada ČATHS. Ta schvaluje usnesení týkající se vzniku nové
organizace TPS na základě rovnostranného zastoupení obou organizací při jejím vzniku (paritní
mandáty zakládající VH nové organizace). Toto usneseni podporuje i generální sekretář IWAS
Maura Strange, která se MVH zúčastňuje jako host
- 21.3. schůzka ČATHS a ČSTPS – projednávány Teze vzniku nové organizace TPS (příloha 3). ČSTPS
nesouhlasí s rovnoprávným zastoupením obou sdružení. ČATHS zdůrazňuje, že vznik nové
organizace není možný za účasti dvojnásobného počtu mandátů ze strany ČSTPS, protože výsledek
VH by byl dopředu touto početní převahou ovlivněn
- 25.3. schůzka s ČSTPS. Na jednání opět přítomna pouze R.Kučírková. ČATHS poukazuje na
nezodpovědný přístup ČSTPS k jednáním vzhledem k tomu, že R.Kučírková záměrně zkresluje
výstupy z jednání, na kterých není kromě ní žádný jiný člen vedení ČSTPS. Navržený zápis ze schůzky
není R.Kučírkovou odsouhlasen
- 3.5. schůzka s ČSTPS – jednání proběhlo poprvé za účasti širšího pléna ČSTPS. ČATHS podporuje
vznik nové organizace za paritní účasti mandátů obou sdružení. Zdůrazňuje, že pokud má být vznik
rovnostranný je tento způsob jediným možným a nediskriminačním. ČSTPS trvá na právním rámci
vzniku nové organizace, tj za účasti všech mandátů dle členské základny. Nepřipouští možnost
přesilovky, sportovci se prý nemají čeho obávat.
- 21.5. schůzka s ČSTPS – ČSTPS informuje o jediném možném způsobu sloučení – fúzí dle zákona o
přeměně obchodních společností. Zavrhuje vznik úplně nové organizace.
- 19.7. jednání zástupců IWAS, ČATHS, ČSTPS v Olomouci – prezident IWAS Paul de Pace a generální
sekretářka Maura Strange doporučili způsob sloučení obou sdružení vznikem nové organizace za
paritního zastoupení obou sdružení (tzv.Bullet Point Conditions-viz příloha 4 ). ČATHS tuto aktivitu
velice uvítalo a sdělilo, že s tímto způsobem souhlasí a je okamžitě připraveno k tomuto způsobu
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sloučení. ČSTPS tento způsob zamítlo s tím, že odporuje právnímu systému ČR. Zástupci IWAS
požádali o právní výklad právní zástupce obou sdružení, zda se tato informace R.Kučírkové zakládá
na pravdě.
právní zástupce ČATHS informoval písemně IWAS, že dle legislativy ČR nic nebrání sloučení dvou
sdružení do nového subjektu.
ČSTPS neustále odmítá podepsat smlouvy s ČPV k dotacím a tím záměrně blokuje i financování
ČATHS, které nemůže obdržet finanční prostředky od ČPV aniž by je zároveň neobdrželo ČSTPS,
neboť by to mohlo být posuzováno jako porušení memoranda.
1.8. schůzka s ČSTPS- jednání opět přítomna pouze R.Kučírková. Za ČATHS přítomni 4 členové VV a
právní zástupce ČATHS. Právní zástupce ČATHS opětovně R.Kučírkovou ujistil, že nic v právním řádu
ČR nebrání ve sloučení dvou sdružení do nového subjektu. Pokud ČSTPS nesouhlasí s tímto
sloučením, pak je možné ještě sloučení na základě smlouvy o součinnosti, což znamená, že na
základě smlouvy je založena střešní organizace, která zastřeší obě stávající sdružení, její vedení
bude složeno z paritně složeného vedení z obou organizací a bude jedinou organizací TPS, která
bude zastupovat obě sdružení vůči státním i mezinárodním institucím. ČSTPS tento způsob odmítlo.
Na místo toho trvá na svém požadavku sloučení fúzí. Zápis z jednání opět ze strany ČSTPS
neschválen.
21.8. IWAS informuje, že Českou republiku v IWAS nezastupuje žádná organizace, tedy ani ČSTPS
25.9. ČATHS odesílá návrh Smlouvy o součinnosti – vypracování konkrétní podoby sloučení se
střešujícím sdružením. Návrh dopracován na základě konzultace s MŠMT.
16.10. trojstranná schůzka svolaná ČPV . Na schůzce přítomni zástupci ČATHS, ČSTPS a ČPV. Právní
zástupce ČATHS opět představil návrhy ČATHS – vytvoření nové organizace za paritního zastoupení
dle návrhu IWAS, a smlouvu o součinnosti. ČSTPS trvá na jediném principu a to sloučení fúzí dle
zákona o přeměnách obchodních společností.
5.11. ČSTPS zasílá návrh fúze sloučením ČSTPS do ČATHS
ČATHS se tímto návrhem souhlasí, podmínkou je paritní zastoupení slučovací VH 50:50, které
podporuje i IWAS
listopad až prosinec 2012 – kulminuje rychloobrátková korespondence ČATHS a ČSTPS (v angličtině
– IPC, IWAS, ČPV a právní zástupci jsou trvale v kopii). Předmětem korespondence je zevrubné
vysvětlování a zejména názory na právní rámec sjednocení a argumenty důvodů pro a proti paritě
mandátů sloučeného sdružení v počátečním období. ČATHS od poloviny listopadu vytrvale navrhuje
osobní jednání právních zástupců ČATHS a ČSTPS (pro překážky na straně ČSTPS se uskutečnilo až
v polovině prosince).
Přelom listopad / prosinec: ČATHS vydává na webu situační zprávu
na konci listopadu odjíždí výkonná předsedkyně ČPV do sídla IPC, aby referovala o průběhu jednání
o sloučení ČATHS a ČSTPS, představila možnosti sloučení včetně smlouvy o součinnosti a aby
zdůraznila potřebu paritního zastoupení obou sdružení, neboť ČSTPS má sice dvojnásobnou
členskou základnu, ale ČATHS naopak naptrostou většinu TP reprezentantů a paralympioniků
12. 12. IWAS opakuje a potvrzuje srpnové stanovisko v otázce členství
Období druhé poloviny prosince 2012 bylo naplněno očekáváním dokumentu IPC v reakci na
uvedenou osobní konsultaci a proběhlou korespondenci. (Sdělení právního zástupce IPC bylo
doručeno až na začátku ledna 2013 s tím, že byl sdělen nový termín sjednocení TPS – 30.5.2013.
Hlubší a konkrétnější informace, odpovídající důležitosti této problematiky, by přesáhly rámec
celkové Výroční zprávy ČATHS.
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Sportovní činnost 2012
Účast sportovců ČATHS na vrcholných sportovních soutěžích v roce 2012
V roce 2012 ČATHS zajišťovala účast svých členů na těchto vrcholných sportovních soutěžích:
MS v dráhové cyklistice, Los Angeles (USA) – únor 2012

Dráhová cyklistika patří mezi nejobtížnější disciplíny cyklistiky handicapovaných. O to víc je potěšující, že
Česká republika má v tomto druhu cyklistiky velké úspěchy. MS v Los Angeles bylo posledním cyklistickým
podnikem, který mohl ovlivnit celkové přidělování kvót na LPH Londýn.
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V celkovém pořadí národů přísluší České republice třináctá příčka z 31 zúčastněných zemí, za dvě stříbrné
medaile, které vybojovali Jiří Ježek a Jiří Bouška (SH).
Ostatní naši cyklisté už tak úspěšní nebyli. Určitě nezklamali, Miroslav Dongres a Tereza Diepoldová, kteří si
vylepšili svá osobní maxima, nicméně stále ještě mají před sebou velmi dlouhou tréninkovou cestu, která je
dělí od světové dráhové špičky. Michal Stark od závodu očekával více, se svým umístěním nebyl spokojený.
Výsledky :
Ježek Jiří

4 km

C4

2.

4:50,852

Ježek Jiří

1 km

C4

7.

1:11,511

Ježek Jiří

team sprint

C1 – 5

5.

52,29

Dongres Miroslav

1 km

C3

15.

1:18,006

Dongres Miroslav

3 km

C3

14.

4:05,027

Stark Michal

1 km

C2

10.

1:24,142

Stark Michal

3 km

C2

7.

4:04,525

Diepoldová Tereza

500 m

C2

8.

52,989

Diepoldová Tereza

3 km

C2

8.

4:56,796

MS ve sledge hokeji Hamar (NOR) – březen 2012
Mistrovství světa Hamar 2012 se zúčastnilo 8 týmů světové TOP skupiny A – USA, Kanada, Japonsko, Korea,
Itálie, Česká republika, Norsko a Estonsko. Za Českou republiku nastoupilo 12 hráčů a 6 členů realizačního
týmu.

Českému týmu se v základní skupině velmi dařilo. Porazilo postupně všechny své soupeře ze skupiny
(USA, Japonsko i Estonsko) a do semifinálových bojů postupovali z prvního místa.
V semifinále čekal na české hráče těžký soupeř – Korea. Favoritem zápasu však nebyl nikdo. Český tým
měl s Koreou aktivní skóre zápasů, ale Korejci dokazovali, že jsou rok od roku lepší.
V první třetině Korejci ukázali svou velkou přednost – rychlost. Několika rychlými brejky ohrozili Vápenkovu
branku a ve dvanácté minutě vstřelili branku za záda českého gólmana.
Ve druhé třetině padla do sítě Čechů druhá branka. Češi začali chybovat v obraně a žádná z jejich střel
netrefila branku soupeře. V podobném duchu proběhla i třetí třetina, Korea naše hráče často přečíslovala a
byla aktivnější. Nebylo se čemu divit, Korejci měli v sestavě o tři hráče k dispozici více.
Zápas skončil za stavu 0:2 pro Koreu.
V zápasu o bronz nastupoval český tým proti Kanadě. První třetina přinesla jednu vstřelenou branku.
Bohužel to byl gól do branky českého týmu. Kanada vedla od 7.mimuty 1.0, nicméně se do dalších
vážnějších šancí nedostala. Češi se soupeřem bez problémů drželi krok a až na jedno zaváhání byl zápas
vyrovnaný.
Druhá třetina se odvíjela v podobném duchu, jen ke konci třetiny jakoby našim hráčům začínaly docházet
síly. Další gól v naší brance však příliš povzbuzujícím nebyl. Kanada vedla po druhé třetině 2:0.
Ve třetí třetině se čeští hráči pokoušeli o srovnání skóre. Jednu chvíli hráli výrazně lépe než soupeř, jeho
chyby se však našim hráčům nepodařilo potrestat. Nakonec skončil zápas 2:0 pro Kanadu a to znamenalo
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zisk „bramborové“ medaile pro Českou republiku.
I přesto se jedná o historický úspěch našeho týmu a nejlepší dosažený výsledek na vrcholné mezinárodní
akci vůbec.
Výsledky:
4. místo na MS Hamar 2012

Evropský pohár v lyžování 2012
Lyžařský reprezentační tým ČATHS se v roce 2012 zúčastnil 5 podniků Evropského poháru v lyžování,
jednoho světového poháru v italském Arta Terme a 4 závodů IPC AS. Všechny tyto závody přinášely důležité
FIS body pro účast na zimních paralympijských hrách v Soči 2014.
Nejlépe se dařilo Miroslavu Šperkovi, který dva závody vyhrál a několikrát se umístil do pátého místa
celkového startovního pole. Druhý reprezentant Oldřich Jelínek prokázal, že jeho výkonnost má stoupající
tendenci a bude velkým adeptem na nominaci na Soči.
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ME v atletice, Stadskanaal (NED) - červen 2012
Mistrovství Evropy v atletice proběhlo v holandském Stadskanaalu za účasti 520 atletů z 38 zemí Evropy. Za
Českou republiku se šampionátu zúčastnilo 7 sportovců ČATHS – 5 mužů a dvě ženy.
Vzhledem k tomu, že většina českých reprezentantů byla v plné přípravě na LPH Londýn, byla účast
v českém týmu umožněna především sportovcům, kteří se chtěli ještě pokusit o zdolání co nejkvalitnějších
výkonů za limitem A na paralympijské hry, aby se dostali do nominace na hry v Londýně.
Celkové skóre atletů ČATHS z ME Stadskanaal byl zisk 4 bronzových medailí.
Výsledky:
Viktor Uřidil
Viktor Uřidil
Dušan Ščambura
Dušan Ščambura
Vendula Písaříková
Vendula Písaříková
Aleš Kisý
Aleš Kisý
Aleš Kisý
Milan Bláha
Jaroslav Petrouš
Jaroslav Petrouš
Eva Kacanu

koule
disk
koule
oštěp
koule
kuželka
disk
oštěp
koule
koule
oštěp
disk
koule

F55
F55
F55
F55
F32
F32
F53
F53
F53
F54
F58
F58
F54

9.
5.
10.
6.
4.
3.
3.
4.
4.
5.
3.
3.
5.

8,22
29,07
8,07
19,28
2,93
12,21
16,08
15,26
6,96
8,02
36,95 ER!
45,94
5,76

Světový pohár v silniční cyklistice –3 podniky (Řím, IT; Segovia,ESP; Baie Comeau,CAN), květen – červenec
Světový pohár v silniční cyklistice obsahoval v roce 2012 tři závody na dvou kontinentech. Seriál SP začal
v květnu závodem v italském Římě, pokračoval ve španělské Segovii a závěr SP se uskutečnil v červenci
v kanadském Baie Comeau.
Atraktivnost seriálu spočívala nejen v napínavých soubojích o dresy leadera v jednotlivých kategoriích, ale
zároveň seriál byl důležitou prověrkou všech jezdců před vrcholem roku – Paralympijskými hrami Londýn
2012.
Pro české barvy a sportovce ČATHS znamenal světový pohár historický úspěch. Hned dvěma zástupcům se
podařilo vybojovat celkové vítězství v seriálu a to Jiřímu Ježkovi v kategorii C4 a Tereze Diepoldové
v kategorii C2. Tento obrovský úspěch zároveň předznamenal velké šance obou cyklistů na LPH Londýn
2012.
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Letní paralympisjké hry Londýn 2012, 29.8.-10.9.2012
Vrcholnou akcí roku 2012 byly bezesporu Letní paralympijské hry Londýn 2012. Londýnských her se
zúčastnil rekordní počet 164 zemí celého světa, které reprezentovalo ve 20 sportech 4237 sportovců a
v průběhu 11 dní se bojovalo o 503 sad medailí.
Českou republiku reprezentovalo v šesti druzích sportů 46 sportovců a z toho 25 sportovců ČATHS v pěti
sportech. Celková medailová bilance České republiky byla 11 medailí (1 zlatá, 6 stříbrných a 4 bronzové),
z toho sportovci ČATHS vybojovali nejvíce cenných kovů, celkem 6 – 1 zlato, 4 stříbra a 1 bronz.
Atletika
Atletika je svým záběrem, počtem disciplín a počtem účastníků „nejsilnějším“ paralympijským sportem. Na
LPH Londýn se atletických soutěží zúčastnilo 1100 atletů a atletek, kteří bojovali o 170 sad medailí.
V průběhu 10 soutěžních dní navštívilo přes 1,2 milionů diváků Olympijský stadion, aby podpořili atletická
klání sportovců celého světa.
Svazovou část ČATHS v atletickém týmu tvořilo za sportovce 6 mužů a 1 žena a 4 členové realizačního týmu.
Celkem nastoupili naši atleti do 11 disciplín a získali dvě stříbrné medaile.
Hodnocení vedoucí svazové části ČATHS Ivy Machové:
9

Všichni čeští závodníci předvedli výkony na hranici svého maxima. Výkonnostní úroveň v atletice se opět
posunula, svědčí o tom množství překonaných světových rekordů (přes 100 WR v atletice). Dlouhodobým
problémem v atletických disciplínách je kombinování kategorií a použití bodového přepočtu pro umístění –
například v disku F32/33/34 sedmkrát překonaný WR. V závodě Evy Kacanu došlo k problému s výkladem
pravidel (flexibility tyče), druhý pokus byl uznán až po protestu závodnice a třetí pokus již byl ovlivněn
nastalou situací.
Určitě by atletika měla fungovat jako jeden tým a ne jako spastici a vozíčkáři. Dále do budoucna je nutné
sport v ČR profesionalizovat nárůst výkonnosti jasně ukázal, že pokud chceme dosahovat i nadále na
medailová umístění musí být sportovcům umožněna profesionalizace přípravy (tj. nedělat sport při práci).
Výsledky:
Sportovec
Aleš Kisý
Aleš Kisý
Martin Němec
Martin Němec
Martin Zvolánek
Martin Zvolánek
Rostislav Pohlmann
Rostislav Pohlmann
Radim Běleš
Jan Vaněk
Eva Kacanu

disciplína
koule
oštěp
koule
disk
disk
kuželka
disk
oštěp
kuželka
kuželka
koule

kategorie umístění výkon
F53
4.
8,23
F53
7.
17,43
F55
10.
10,49
F55
6.
35,92
F51
6.
10,34
F51
5.
24,88
F57
2.
46,89
F57
11.
36,53
F51
2.
26,67
F51
4.
25,16
F54
9.
5,98
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Cyklistika
Cyklistika na paralympijských hrách probíhala ve dvou částech – dráhové a silniční. Celkem se cyklistických
soutěží zúčastnilo 255 sportovců, kteří bojovali o 50 sad medailí.
Česká republika obdržela od UCI kvótu celkem 8 míst – 6 mužů a 2 ženy. Oproti minulé paralympiádě
v Pekingu se jednalo o pokles o 2 místa. Za ČATHS se her zúčastnili 3 sportovci – Ježek, Diepoldová a Stark, a
dva členové realizačního týmu. Všichni tři cyklisté se zúčastnili jak dráhové, tak silniční části.
V dráhové části se podařilo Jiřímu Ježkovi vybojovat stříbrnou medaili ve stíhacím závodě na 4km a rovněž
se Jiří podílel na úspěšném 4.místě v Team Sprintu.
Silniční část byla ověnčena hned dvěma cennými kovy pro cyklisty ČATHS, a to zlatem Jiřího Ježka z časovky
jednotlivců a stříbrem Terezy Diepoldové ve stejné disciplíně. Velmi dobrého umístění dosáhl i veterán
Michal Stark, když vybojoval šesté místo rovněž v časovce.
Hodnocení reprezentačního trenéra Viktora Zapletala:
Vybojovali jsme 3 medaile a všichni naši závodníci se umístili v první světové osmičce. Máme
paralympijského vítěze.
Domnívám se, že tento výkon je tím více obdivuhodný, když uvážíme, že profesionálnímu světu cyklistiky už
několik let konkurujeme za zcela amatérských tréninkových podmínek. Do budoucna to ale už dál možné
není. Jestliže chceme pomýšlet na udržení této vysoké laťky naší cyklistiky, je nevyhnutelná profesionalizace
výkonnostního sportu handicapovaných nejenom na úrovni závodníků, ale také trenérů a realizačního týmu.
Pokud jde o zázemí sportovců, odborný servis i logistiku paralympijského týmu, velmi bych doporučoval
okamžitě začít vyjednávat s Olympijským výborem o nejužší možné spolupráci pro další olympijský a
paralympijský cyklus. Je to jediná možná cesta, jak zajistit sportovcům a realizačním týmům vše potřebné
pro jejich činnost, od financí, přes materiální zabezpečení, odborné vedení až po medializaci a marketing.
Ostatně sloučené modely olympijských a paralympijských týmů vyspělých a úspěšných zemí světa jsou asi
tím nejlepším důkazem, jak je tato myšlenka efektivní.
Výsledky:
Sportovec
Jiří Ježek
Jiří Ježek
Tereza Diepoldová
Tereza Diepoldová
Michal Stark
Michal Stark
Michal Stark
Michal Stark
Jiří Ježek
Jiří Ježek
Tereza Diepoldová

disciplína
cyklistika
časovka
cyklistika
silnice
cyklistika
časovka
cyklistika
silnice
cyklistika
časovka
cyklistika
silnice
dráhová cyklistika 1km
dráhová cyklistika stíhací závod 3km
dráhová cyklistika stíhací závod 4km
dráhová cyklistika team sprint
dráhová cyklistika 500m
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kategorie umístění výkon
C4
1.
32:59,92
C4
7.
1:55:54
C2
2.
27:47,91
C2
4.
1:29:48
C2
6.
25:25,73
C2
16.
1:43:32
C2
21.
1:15,755
C2
7.
4:00,840
C4
2.
4:41,593
C4
4.
54,128
C2
9.
46,578

Tereza Diepoldová

dráhová cyklistika stíhací závod 3km C2

9.

4:47,356

Lukostřelba
Celkem 140 mužů a žen bojovalo v Londýně o 9 sad medailí. Za Českou republiku se zúčastnilo 8 sportovců
– 5 mužů a 3 ženy a 4 členové realizačního týmu, z toho za ČATHS 5 sportovců a 2 doprovody. Bohužel
výsledky nebyly příliš povzbudivé, nejdále se dostali Lenka Kuncová a Jiří Klich, ovšem oba zůstali těsně před
branami čtvrtfinále. Ostatním včetně týmu žen se nedařilo.
Hodnocení vedoucího lukostřelecké části výpravy Vladimíra Brady:
Bartoš Petr – ARW1 jednotlivci
Nástřelem 546 b. v kvalifikaci,nedosáhl na svůj výsledkový průměr a skončil na 12.místě.
V 1/8 finále se setkal s finským reprezentantem Osmou Kinnunenem.Naděje na postup
skončila prohrou 6:0.

Zelenka Jaroslav – Compound Open
Výsledek 619 b. byl nejnižší v letošní sezoně a dá se přičíst k nepříznivým povětrnostním podmínkám a také
k nervozitě z velkého závodu. Jarda bohužel nenavázal na své pěkné výsledky z předešlých závodů a skončil
na 27 místě. V 1/16 F na něj čekal slovenský soupeř,
Peter Kaščák, se kterým v minulosti vybojoval vyrovnané souboje a Jarda mohl napravit
propad v kvalifikaci. Bohužel perfektně střílející Peter mu nedal šanci a vyhrál
s výsledkem 0-6. Jarda se celkově umístil na společném 17. místě.
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Klich Jiří – Compound Open
Zejména silný vítr, byl pro Jirku v kvalifikaci největším soupeřem. Nástřelem 637 bodů se
umístil na 17. místě. Díky tomu jej čekali silní soupeři v eliminacích. V 1/16 F potvrdil svou
formu a v bouřlivém duelu porazil Britského střelce R. Hennahaneho, v setech 2:0,1:1,2:0,0:2,
1:1, výsledně-6:4. Ve 1/8 finále se setkal s favorizovaným Američanem Matem Stutzmanem.
Do souboje nastoupil suverénním vítězstvím v prvních dvou setech a vedením 4:0. Nástup
Američana snížením na 4:2 přibrzdil remízou na 5:3. Nyní mu stačila opět remíza, ale set nezvládl a za stavu
5:5 následoval rozstřel na jeden šíp. Ten vyhrál Mat Stutzman výsledkem 9-7.
Jirka Klich se umístil na společném 9. místě.
Černá Miroslava – ARW2 jednotlivci
442 b. v kvalifikaci nebyl rozhodně ani uspokojivý výsledek. Mirce se nedařilo zejména v druhém kole, kdy
byly poryvy větru nejsilnější, což nezvládala také psychicky.
Do eliminačních bojů postupovala z 18. místa a její soupeřkou byla její reprezentační kolegyně Lenka
Kuncová. Během přípravy spolu vybojovaly mnoho vyrovnaných soubojů,
takže měla velkou šanci postoupit do 1/8 finále. V samotném souboji vyhrála první set,
ale další těsně prohrála, a s výsledkem 2:6 skončila na společném 17. místě.
Kuncová Lenka – ARW2 jednotlivci
Také Lence, jinak velmi dobře připravené na závod, se v kvalifikaci, také díky nepřízni počasí nedařilo a
skončila nástřelem 483 bodů na 15 místě. V eliminaci, po vítězství nad Mirkou Černou ji v 1/8 finále čekala
Italská reprezentantka Elisabeta Mijno , 2. z kvalifikace. V pěkném a vyrovnaném souboji po setech
2:0,0:2,1:1,0:2,0:2 prohrála na sety 3:7, a celkově se umístila na 9. místě.¨
Sidková + Kuncová + Černá – družstva
Součtem bodů z kvalifikace všech střelkyň bylo naše družstvo na 7. pozici. To nám do eliminačních bojů
připravilo jako soupeře střelkyně z Iránu, které jsou velmi silné, což nám hned v prvním eliminačním souboji
dokázali a porazili naše družstvo poměrem 190 – 167. Bohužel po bronzové medaili z Pekingu by znát
výkonnostní pokles našich střelkyň a celkově obsadily 6. místo ze 7 družstev…
Musím konstatovat, že podmínky jak pro trénink, tak pro vlastí závody byly na špičkové úrovni. Doprava byla
kontinuální a tak čekání na transfery téměř odpadlo. Výhoda byla možnost uskladnění materiálu na
střelnici, čímž se nekonalo zdlouhavé a náročné dennodenní převážení.
Jediné co bych vytkl, byl nerovný terén na střelnici, který znesnadňoval jízdu vozíkům a i střelecká meta
nebyla z nejrovnějších a byli jsme nuceni střelce různě vypodkládat, což mi na závodech úrovně PH nepřijde
v pořádku.
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Plavání
Celkem 600 sportovců ve 148 disciplínách nastoupilo v plaveckých soutěžích na LPH Londýn.
Česká republika obdržela celkem 7 míst – 3 muže a 4 ženy a obsadila je plavci Povýšilem, Coufalem,
Petráčkem, Komárkovou, Zahradníkovou, Fryčovou a Míkovou.
Z plavců byl medailově úspěšný pouze Jan Povýšil, když vybojoval bronzovou medaili v disciplíně 50m volný
způsob. Arnoštu Petráčkovi se bohužel nevydařil závod na 50m znak a na medaili nedosáhl. Nikdo z dalších
českých plavců se nedostal do finálové rozplavby.
Hodnocení reprezentační trenérky Andreji Věnsekové:
Hodnocení závodníků:
Arnošt Petráček - Startoval v pěti disciplínách, 2 x finálová účast, zaplaval osobní rekordy i rekord evropský
v disciplíně 50m znak. Tato disciplína, ve které nezvládl roli favorita, zastínila jeho ostatní výkony. Celkově
hodnotím je vystoupení jako neúspěch, není už v pozici začátečníka, který sbírá zkušenosti. Vzhledem k věku,
je Arnošt pořád nadějným a perspektivním sportovcem pro příští paralympijský cyklus.
Jan Povýšil - Přihlášen na šest disciplín, 4 x finále, bronz v disciplíně 50m volný způsob. Z poslední disciplíny
200m volný způsob byl odhlášen pro přetrvávající zdravotní problémy, které ho provázely po celou dobu
závodů. Ve všech disciplínách podával kvalitní výkony, kromě disciplíny 150m polohový závod, kde se měl víc
poprat o medailové umístnění. Konkurence ve třídě S4 se mílovými kroky lepší, plavci se profesionalizují.
Honza je ve věku, kdy ještě může po kvalitní přípravě a dostatečném odpočinku dosáhnout v příštích letech
na medailové pozice, což je taky jeho ambice. Celkově hodnotím jeho účast jako úspěšnou.
Kateřina Komárková - Na PH se nominovala pouze do jediné disciplíny 100m prsa. Po změně trenéra a klubu
plavala v roce 2011 na světové úrovni a její dosažený čas ji opravňoval minimálně na umístnění v první
polovině startovního pole. Bohužel, během roku nabrala neúměrně na váze a výkonnost šla rapidně dolů. Ve
své disciplíně zaplavala daleko nejhorší čas za posledních pár let ( o 4 vteřiny horší než v Pekingu!!!!!).
Kateřina nezvládla závody ani po psychické stránce. Její účast hodnotím jako velký neúspěch a osobní
selhání.
Filip Coufal - Nominoval se do třech disciplín (do čtvrté disciplíny byl denominována prostřednictvím IPC
Swimming), osobní rekord. V disciplíně 100m znak, kde měl „přehnané“ ambice, se mu nepovedl start, a i
když zaplavaný čas nebyl špatný, na finále to nestačilo. Filip v „pokročilém„ plaveckém věku ztrácí
koncentraci a nezvládá psychickou zátěž a dlouhodobý pobyt na závodech. Působí depresivně a v kolektivu
rušivě. I přes tyto skutečnosti si myslím, že může ještě pár let dosahovat kvalitních výsledků na úrovni ME –
finále. S jeho výkony jsem byla spokojená.

Výsledky:
Sportovec
Jan Povýšil
Jan Povýšil
Jan Povýšil

disciplína
50m volný způsob
100m volný způsob
50m znak

kategorie
S4
S4
S4
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umístění
3.
7.
4.

výkon
39,47
01:28,4
50:24,0

Jan Povýšil
Jan Povýšil
Arnošt Petráček
Arnošt Petráček
Arnošt Petráček
Arnošt Petráček
Arnošt Petráček
Filip Coufal
Filip Coufal
Filip Coufal
Filip Coufal
Kateřina Komárková

50m prsa
150m polohový
závod
100m volný způsob
50m volný způsob
200m volný způsob
50m znak
50m motýlek
50m volný způsob
100m volný způsob
100m znak
200m polohový
závod
100m prsa

SB3

10. v rozplavbách

40:48,0

SM4
S4
S4
S4
S4
S4
S10
S10
S10

4.
10. v rozplavbách
10. v rozplavbách
9. v rozplavbách
5.
6.
15. v rozplavbách
18. v rozplavbách
12. v rozplavbách

02:42,0
01:36,7
43,01
03:39,6
45:36,0
31:12,0
26,18
57,17
01:06,1

SM10
SB8

13. v rozplavbách
10. v rozplavbách

02:23,2
01:36,1

Stolní tenis
Celkem 6 českých hráčů nastoupilo do bojů v dvouhrách i v družstvech. Nejdále se dostal ve dvouhrách
v kategorii M10 Ivan Karabec. Postoupil až do čtvrtfinále. V něm však podlehl budoucímu paralympijskému
vítězi Číňanovi Ge. Dalším hráčům se příliš nevedlo. Více v hodnocení trenérů.
Hodnocení stolní tenis vozíčkářů Miroslav Schenk:
Ivan Karabec - odehrál dobrý turnaj, i když během roku nepodával nejlepší výkony. V Londýně hrál dobře.
Španěla Cardonu i Poláka Povrozniaka ve skupině porazil 3:0., s posledním olympijským vítězem Ge –l,
odehrál výborný zápas 2:1, vedl na sety, takže pochvala.
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Zbyněk Lambert - prohrál ve skupině s pozdějším vítězem Němcem Wolmertem 1:3. Vyhrál 1.set a ve
druhém vedl 5:1., s Egypťanem Youssetem prohrál 1:3. Ve družstev proti Švédům , kteří jsou o jednu skupinu
výše ( 8 ), neměl šanci.. ( na víc asi nemá, takže nepřekvapil ale ani nezklamal).
Daniel Horut- největší moje očekávání dopadlo špatně. Porazil slabého Itala Scazzileriho 3:0 a o postup ze
skupiny prohrál, zcela hladce s Francouzem Messim 0:3. Psychicky zápas vůbec nezvládl. V družstvech proti
Švédům, skupina 8 porazil Andesona světovou dvojku, podal vynikající výkon a vyhrál oba zápasy, tak měl
hrát proti Francouzovi..
Mé očekávaní získat aspoň 1.medaili se nesplnilo, celkově jsme nezklamali ale ani neoslnili.
Hodnocení stolní tenis vozíčkářů Milan Jašek
Na PH se hrály 2 soutěže-jednotlivci a družstva dle skupin postižení. Zúčastnili se Jiří Suchánek (skupina 2
kvadru), Jaroslav Hadrava (skupina 3 para) a René Tauš (skupina 5 para).
Jiří Suchánek (skupina 2 – kvadru) 18 hráčů
Před začátkem soutěže jsem považoval Jirku za černého koně soutěže, měl nejmenší odstup od špičky,
většinu hráčů ze špičky letos porazil, ve skupině byl nasazen jako číslo 1 a los vypadal dobře – Brazilec Souza
a Francouz Lamirault. První zápas se Souzou začal Jirka dobře, vedl 9:7, ale po prohrané koncovce 9:11 šel
jeho výkon dolů, nebyl aktivní, čekal jen na chyby soupeře a 2.set jasně prohrál, ve 3.setu opět vedl 9:7, pak
prohrával 9:10, 10:11, měl 2 setboly, ale nakonec prohrál 13:15 a celkem 0:3. Tento výsledek bez zisku setu
dává ve 3. členné skupině a postupu jen vítěze málo šancí.
Jirka měl problém s příjmem rychlého podání na konec stolu, Francouz byl aktivnější a diktoval hru.
Konečné pořadí skupiny 2:
1. Riapoš (Slovensko)
2. Kim Kyung Mook (Korea)
3. Lamirault (Francie)
4. Poddubnyj (Rusko)
13-18. Suchánek
Jaroslav Hadrava (skupina 3 – para) 24 hráčů
Účast Jardy na PH ve velmi vyrovnané a početné skupině 3 považuju za úspěch, za určitých okolností mohl
získat i nějaké vítězství, ale po losu – Číňan Feng (č.1 na světovém žebříčku) a Korejec Kim Jin Sung – bylo
jasné, že to bude těžké, navíc měl Jarda potíže se zápěstím hrací ruky. Pod tímto dojmem nastoupil k
prvnímu zápasu s Korejcem, celý 1.set vedl až 9:6, ale prohrál ho 11:13 (což se nakonec ukázalo jako
rozhodující pro konečný výsledek), 2.set prohrál 7:11, ale ve 3.setu se zápas začal otáčet, Jarda vyhrál 11:6,
4.set v koncovce 11:9 a začalo se znovu. V 5.setu po vyrovnaném začátku 3:3 Korejec získal pár bodů,
uklidnil se a vyhrál 11:5.
Druhý soupeř Feng je extratřída (svědčí o tom, že se stal celkovým vítězem skupiny 3 bez ztráty setu) a zápas
byl jen otázkou skóre, proti Fengově aktivní hře s trávou na backhandu a jistém forhandu nenašel Jarda
protizbraň.
Konečné pořadí skupiny 3:
1. Feng (Čína)
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2. Kesler (Srbsko)
3. Schmidberger (Německo)
4. Merrien (Francie)
17-24. Hadrava
René Tauš (skupina 5 – para) 12 hráčů
Náš nejzkušenější hráč (účastník OH 2004 v Aténách), před losováním jsme si přáli dostat se do skupiny s
jedním ze dvou nasazených Korejců a ne do skupiny se světovou jedničkou Číňanem Cao Ningningem ani
dvojkou Norem Urhaugem. Los nám však nepřál a přidělil nám Číňana a nepříjemného Angličana
Robertsona.V zápase o postup ze skupiny a tím účast v semifinále čekal Číňan Cao Ning. Utkání přenášela
televize a nebylo to beznadějné, 1. Set 7:11, 2. Set 11:7 a začínalo se odznova, 3. a 4. Set vyhrál Číňan 5:11 a
7:11, ale hra byla docela vyrovnaná, mnoho dobře rozehraných výměn René zakončil, ale Číňan v tu chvíli
zahrál světový úder a body získal.
Konečné pořadí skupiny 5:
1. Urhaug (Norsko)
2. Cao Ning (Čína)
3. Jung Eung Chan (Korea)
4. Rosec (Francie)
5-8. Tauš
Soutěž družstev skupina 4-5 Tauš, Hadrava
Soutěž družstev skupiny 5 nám 2x po sobě přinesla stříbrnou medaili na Evropě, ale v Londýně na POH se
hrálo ve sloučené skupině 4-5 a konkurence byla mnohem větší. Hrálo se navíc od začátku vyřazovacím
systémem.
V tomto zápase jsme byli mírným favoritem, šlo o to aby Tauš udělal 2 body a rozhodující bod pak udělal
Hadrava v zápase dvojek, v němž byl v rozhodujících momentech klidnější a odvážnější. Po tomto vítězství
jsme se dostali do čtvrtfinále, kde ale na nás čekal jeden z favoritů na celkové vítězství Korea.
Korea
0:3
Konečné pořadí:
1. Čína
2. Korea
3. Francie
4. Taiwan
5-8. Česká Republika

Závěrečné hodnocení:
Nejlepší výkon podal Tauš, svůj standard odvedl Hadrava, trochu za očekáváním skončil Suchánek, který
nezvládl turnaj hlavně psychicky.
Cesta k medailím na Mistrovství světa nebo PH vede jen přes zajištění sparingu s nejlepšími hráči. V Evropě
se pořádají soustředění za účasti vybraných hráčů, ale naše účast naráží na finanční a časové možnosti
/všichni naši reprezentanti mají civilní zaměstnání/. Dále je nutno se vyrovnat se způsobem hry a potahy
asijských hráčů /použití různých tráv a sendvičů/ hlavně číňanů a korejců, což nelze doma nasimulovat. Ve
stolním tenise postižených se blíží doba, kdy mu asiaté budou dominovat jako u zdravých. Domácí špička je
úzká, navíc cesta do špičky ve stolním tenisu není záležitostí dvou, tří let ale trvá opravdu dlouho.
17

Výsledky:
Sportovec
Jiří Suchánek
Jiří Suchánek
Jaroslav Hadrava
Jaroslav Hadrava
René Tauš
René Tauš
Zbyněk Lambert
Zbyněk Lambert
Daniel Horut
Daniel Horut
Ivan Karabec

disciplína
dvouhra
team
dvouhra
team
team
dvouhra
dvouhra
team
team
dvouhra
dvouhra

kategorie
2
4.5
3
4.5
4.5
5
7

6.8
6.8
7
10

umístění
3. ve skupině
5.
3. ve skupině
5.
5.
2. ve skupině
3. ve skupině
9.
9.
2. ve skupině
čtvrtfinále

11 medailí z Londýna. Málo?! Zázrak! Ale co bude dál?
Řada komentářů se vrací k paralympijským hrám v Londýně a přirovnává medailovou nadílku České výpravy
k paralympiádám v Pekingu, Aténám a Sydney.
Ano, Česká republika získala v Londýně nejmenší počet paralympijských medailí v historii posledních
paralympiád. Ovšem z našeho pohledu jde o medaile nejcennější a docela rádi budeme v této souvislosti
oponovat kritikům, kteří považují londýnský úspěch za nedostatečný.
11 medailí z Londýna považujeme za objektivní počet cenných kovů vzhledem k aktuálním možnostem naší
země a stavu českého sportu handicapovaných a jsme přesvědčeni, že v budoucnosti (vztaženo na letní
paralympiády) se Česká republika bude pohybovat na počtech podobných či spíše ještě nižších.
Důvodů proč tomu tak je, je hned několik. Mezi ty hlavní patří celosvětová profesionalizace sportu
handicapovaných. Pokud budeme chtít vytvořit talentovaným sportovcům podmínky pro přípravu, musíme
jim vytvořit systém komplexního zabezpečení, který mají přední sportovci bez handicapu. To je záležitost
především finanční a velmi nákladná. Zabezpečit jednoho sportovce neznamená pouze dát mu jakýsi plat,
jak se mylně domnívají někteří čeští funkcionáři sportu handicapovaných. Jde o celkové zabezpečení
realizačních týmů, včetně odpovídajícího know-how, tedy vysoce odborné práce trenérské a manažerské.
Za příklad by asi nejlépe posloužila Velká Británie či USA, země které již několik let využívají své odborníky
na daný sport bez rozdílu zda jde o sportovce handicapovaného či sportovce bez handicapu.
Pokud jde o konkrétní problematiku naší země a zájem posunout se dál, jsme přesvědčeni, že je
nevyhnutelná spolupráce s fungujícím a úspěšným Českým olympijským výborem. Ten v Londýně dokázal,
jak profesionálně může fungovat odborný sportovní servis, marketing, medializace. Proč tedy nepožádat
úspěšnou organizaci o pomoc? Pokud nám opravdu jde o to nejlepší pro naše sportovce, měli bychom
politickou aktivitu paralympijského managementu, směřovat právě tímto směrem. Ostatně, po této
spolupráci volají trenéři i závodníci, což není žádné tajemství.
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Zasedání Výkonného výboru ČATHS v roce 2012
VV ČATHS – předseda – Jaroslav Křeček, 1.místopředseda – Viktor Zapletal, 2. místopředseda – Roman
Gronský, členové VV – Jaroslava Krakovičová, Štefan Danko, Bedřich Povýšil, David Šnajdr
1. schůze 2012 - 21.února 2012 – Praha, Účast : všichni členové VV
Body :
Dar OZP 50tis., Příspěvek na turnaje stolního tenisu z výtěžku Czech Open, svolání Mimořádné VH na
17.3.2012, Vytvoření pracovní skupiny pro vytvoření harmonogramu sloučení ČATHS a ČSTPS
2. schůze 2012 - 3.května 2012 – Praha, Účast : 4 členové VV, omluveni 3
Body :
Provizorní rozpočet 2012, návrhy kandidátů do Rady sportovců IPC – Ježek, Němec, Paralympijské hry –
Long list, předpokládané počty sportovců, Návrh na způsob integrace ČATHS a ČSTPS - ponechat existenci
jednoho sdružení i nadále, především jeho IČa-po integraci (vstupu) druhého sdružení svolání VH-nové
stanovy,vedení, název aj
3. schůze 2012 – 18.července 2012 – Praha, Účast : 6 členů VV, omluven 1
Body :
Jednání s právní zástupkyní Kochmanovou – vypracovala právní rozbor o případném sloučení dvou sdružení,
Schválení rozpočtu 2012, informace k financování - ČATHS není stále plnohodnotně financována, protože
ČSTPS odmítá podepsat smlouvy o dotacích z MŠMT s ČPV a vzhledem k podepsanému trojstrannému
memorandu IPC nemůže ČPV odeslat finanční prostředky dle smluv s ČATHS, protože dle memoranda
musejí být finanční prostředky zasílány ve stejném termínu; Informace k nominacím na LPH Londýn - 25
sportovců a 11 doprovodů ČATHS. Ve vedení výpravy za ČATHS je Jarka Krakovičová, Jaroslav Křeček bude
akreditován jako host. Jeho náklady na pobyt v Londýně budou hrazeny až po dohodě mezi ČATHS a ČPV.
4. schůze 2012 – 15.října 2012 – Praha, Účast : všichni členové VV
Body :
informace o proběhlých Letních paralympijských hrách v Londýně. Celkem bylo vysláno 46 sportovců (25
ČATHS). ČR získala celkem 11 medailí, ČATHS z toho 6: cyklistika - Jiří Ježek (1xZ, 1xS) a Tereza Diepoldová
(1xS), atletika – Radim Běleš (1xS), Rostislav Pohlmann (1xS), plavání – Jan Povýšil (1xB). ; V.Zapletal
poukázal, že většina méně vyspělých států v porovnání s ČR má pro své sportovce zajištěné daleko lepší
podmínky. Do budoucna vidí možnost spolupráce s Českým olympijským výborem.; Jaroslav Křeček
informoval o jednání s ĆSTPS. Právnička ĆATHS Mgr. Michaela Kochmannová vypracovala návrh o
součinnosti, ve kterém jde o možný vznik „unie“ která by vytvořila zastřešení dvou samostatně fungujících
svazů – ČATHS a ČSTPS. ČSTPS žádá vstup členů ČATHS do jejich svazu.; ČATHS není dosud financováno ze
strany ČPV, protože ČSTPS dosud nepodepsalo smlouvy o státních dotacích a tím není naplněn bod
memoranda, ve kterém je uvedeno, že oba svazy musí být financovány ve stejnou dobu.; Jarka Krakovičová
informovala o žádostech na rok 2013, které byly odeslány na MŠMT. Na příští rok by měly dotace odcházet
přímo z MŠMT. Klíčem pro přidělení financí na rok 2013 je počet členů v členské základně, a tím by bylo
financování ČATHS ohroženo z důvodu nízké členské základny oproti ostatním svazům, které sice mají větší
čl.základnu, ale méně výkonných sportovců; schválení pořádání WRT v 2013 v lukostřelbě;
5. schůze 2012 – 3.prosince 2012 – Praha, Účast : všichni členové VV
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informace ke sloučení s ČSTPS, předpokládané prodloužení termínu sloučení do poloviny roku 2013;
informace k Soči 2014 – navržení členů Přípravného štábu; navýšení rozpočtu – rozdělení finančních
prostředků do sportovních sekcí

Mimořádná valná hromada ČATHS – 17.března 2012 – Praha, Účast : všichni členové VV a zástupci
sportovních sekcí a sportovních klubů ČATHS, host : Maura Strange IWAS
Program schůze:
- Informace o aktuální situaci ve sportu tělesně postižených a paralympijském hnutí v ČR
- Zhodnocení roku 2011 – sportovní úspěchy, pořádání sportovních akcí apod
- představení návrhu harmonogramu vytvoření nové organizace zastupující sport tělesně postižených v ČR,
teze stanov nové organizace
Zápis : viz příloha 5
Usnesení MVH :
1.MVH ČATHS projednala a schválila návrh VV ČATHS přispět k ukončení nestandardní dlouhodobé paralelní
existence dvou subjektů pečujících o sport TPS – ČATHS a ČSTPS. Pověřuje proto VV ČATHS k úkonům,
směřujícím ve spolupráci s ČSTPS ke svolání zakládající VH nového občanského sdružení do konce roku 2012
a dalším nutným krokům, včetně svolání VH ČATHS k řádnému ukončení činnosti ČATHS ve smyslu
předložených tezí k založení nového subjektu, který bude pečovat o sport TPS (které jsou nedílnou součástí
tohoto usnesení) s tím, že v nových stanovách bude promítnuto navýšení mandátů pro sporty a pro oddíly
organizující vrcholové soutěže.
2. MVH ČATHS uděluje tento mandát VV ČATHS s tím, že ČATHS a ČSTPS přistoupí k integraci péče o sport
TPS jako rovnocenná, legitimní občanská sdružení, která se dohodla ukončit svoji činnost

a pozvat své

členy na zakládající VH nového subjektu v listopadu 2012,
3. MVH ČATHS pověřuje VV, aby jednací a volební řády této zakládající VH zajistilo paritní zastoupení
delegátů resp. mandátů a kandidátů nominovaných ČATHS a ČSTPS do vrcholných orgánů nového subjektu.
4. MVH ČATHS pověřuje VV k prosazování nového rozpočtování (klíčování finančních prostředků) v rámci
ČPV ve smyslu návrhu ČATHS předaného ČPV v lednu 2012 a k aktivnímu zapojení při tvorbě nových stanov
ČPV.
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Finanční hospodaření v roce 2012
Viz přílohy 6. a 7. – Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha
Činnost ČATHS probíhala v roce 2012 na základě schváleného finančního rozpočtu, který byl konstruován
tak, aby bylo vždy možno přehledně sledovat příjmy a výdaje podle jednotlivých středisek, které byly určeny
zdroji příjmu finančních prostředků, jak ze státních dotací ministerstva MŠMT , tak z ostatních zdrojů příjmů
– grantů, darců a jiných tzv. nestátních subjektů.
Celkové příjmy ČATHS v roce 2012 činily 10.730 tis Kč:
z toho finančních prostředků z dotace MŠMT z Programu I. (UZPS a ČPV) bylo celkem 2.996 tis Kč, z
Programu II. (ČPV) bylo celkem 1.545 tis Kč, z Programu III (MŠMT) 466 tis a z Programu V (ČPV) 2 589 tis .
Všechny přidělené státní prostředky byly spotřebovány v souladu s Metodickým pokynem MŠMT a dalšími
dokumenty.
Nestátních prostředků ČPV 1.096 tis Kč . Dalšími příjmovými složkami byly finanční dary a granty v celkové
výši 530 tis Kč a ostatní příjmy ve výši 1.401 tis. a 210 tis z hospodářské činnosti.
Celkové výdaje ČATHS v roce 2012 činily 10.520 tis,- Kč:
finanční prostředky rozpočtované v roce 2012 byly rozdělovány schváleným klíčem rozpočtu. V roce 2012
bylo rozpočtováno pro sportovní sekce 6.948 tis Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy především na
tréninkovou přípravu, nákup sportovního vybavení a účast na mezinárodních soutěžích. Na pořádání
sportovních akcí (turnajů, závodů, pohárových soutěží) bylo vynaloženo 482 tis Kč a sportovní kluby a
tělovýchovné jednoty byly podpořeny částkou 352 tis Kč. Mzdové náklady včetně DPP pro trenéry, vedoucí
sekcí, odměn pro funkcionáře a pořadatele činily 1124 tis Kč a sociální a zdravotní pojištění 254 tis Kč.
Provozní náklady včetně základního příspěvku ČPV činily 1361 tis Kč. Všechny výdaje ze státních prostředků
proběhly v souladu s Metodickým pokynem MŠMT pro rok 2012 pro nakládání s přidělenými finančními
prostředky v příslušných programech.
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Zvláštní poděkování
Zvláštní poděkování patří všem sponzorům a podporovatelům, z nichž jmenujme především firmy 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 2012 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 : Ing. Jaroslav Křeček, předseda

V Praze dne 21.6.2012
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Příloha 1.

Praha 5.2.2012, Sdělení vedení ČATHS k integračnímu procesu mezi ČATHS a ČSTPS

Integrační proces mezi ČATHS a ČSTPS

Vedení ČATHS nikdy nepopíralo, že je připraveno uskutečnit integrační proces mezi ČATHS a ČSTPS a to
vzhledem k okolnostem, které ohrožují start českých sportovců na paralympijských hrách v Londýně 2012,
nátlaku institucí a nově i zastavení financování českého sportu handicapovaných.
Nicméně ČATHS chce respektovat názor zástupců sportů a klubů a jejich výzvu ze dne 20.prosince 2011,
zajistit sportovcům a reprezentačním týmům nerušenou přípravu na paralympijské hry v Londýně 2012 a i
z tohoto důvodu hodlá integrační proces připravit na závěr roku 2012.
Vedení ČATHS se domnívá, že integrační proces obou subjektů musí být proveden tak, aby nově vzniklá
organizace byla funkčním, životaschopným uskupením, které bude dlouhodobě sloužit ku prospěchu
sportovců, nikoliv jako nástroj realizace osobních ambicí. Integrační proces tedy musí proběhnout
přirozeným, nenásilným postupem. Výsledkem by v opačném případě byl jenom další rozkol. Integrace
musí být učiněna s rozmyslem, svobodně, po kompromisní dohodě obou organizací, s minimálním
narušením sportovních aktivit.

ČATHS bude se zástupci ČSTPS jednat a integraci realizovat za zcela vyrovnaných a korektních podmínek.
Vedení ČATHS bude důsledně dbát na to, aby po integraci nebyl narušen osvědčený systém fungování a
financování jednotlivých sportů, reprezentací, administrativního a informačního servisu či podpora a
pořadatelství sportovních soutěží, na který jsou sportovci ČATHS zvyklí.

V souvislosti s tím vedení ČATHS vyzvalo zástupce ČSTPS ke společné schůzce nejužšího vedení obou
organizací v termínech 4. případně 5. února 2012, tak aby na výsledky schůzky mohlo být navázáno na VG
ČPV, které zasedá v pondělí 6.2. 2012.
Smyslem schůzky mělo být rychlé zahájení společných jednání obou organizací, vedoucí ke vzniku
Memoranda o spolupráci při integraci tak, jak definováno v jednom z požadavků IPC, formulovaných
dopisem ze dne 2.2.2012 a konečně, neměnné nastavení nekonfliktních komunikačních pravidel mezi
oběma subjekty.
Vedení ČSTPS osobní schůzku odmítlo, trvá na písemné komunikaci. Vedení ČATHS je připraveno dále
postupovat podle instrukcí IPC tak, aby byl zajištěn start našich sportovců na LPH v Londýně 2012.
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Příloha 3:
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Příloha 4:

Bullet Point Conditions

Czech Republic Amalgamation CSOPD/CSAPH

CSOPD and CSAPH have already recognised that they share a common goal to achieve one
organisation with a new constitution that is acceptable to IWAS and representing all physically
disabled athletes within the Czech Republic as part of the paralympic movement. Their
amalgamation is also a term of agreement between CPC and IPC

In support of this positive move to end all acrimony on this subject in the Czech Republic, and on
the understanding that the amalgamation has to happen within a specified time frame this year,
IWAS will give recognition to both CSOPD and CSAPH currently and on an equal basis until the
new body is formed, subject to the following conditions being met:

a. Any communications with IWAS will not be adversarial, but represent common
objectives of unifying the two bodies
b. Both CSOPD and CSAPH will approach the development of a Constitution from an
equal basis
c. A single organisation’s Constitution and infrastructure will be formed to represent the
interests of all physically disabled athletes in Czech Republic
d. Both CSOPD and CSAPH will be dissolved once the new draft Constitution for an
amalgamated body is approved by IWAS
e. At the same time as the dissolution of CSOPD and CSAPH, the membership of
CSOPD and CSAPH will elect a new Executive, with 50% each, for this election
only.
f. The new single/amalgamated organisation will nominate representation within the
CPC from the newly elected Executive
g. This single organisation will be accepted as the sole member organisation of IWAS
in the Czech Republic, subject to meeting the usual obligations associated with
membership and laid down in IWAS Constitution, rules and regulations
h. All actions involved in achieving the unification and a properly constituted single
organisation and elected Executive will be concluded by the end of November 2012.
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Překlad:
Klíčové podmínky
Sloučení CSTPS (dále Svaz) a CATHS(dále Asociace) a v České republice.
Oba subjekty, Svaz i Asociace uznaly, že sdílejí společný cíl, vytvořit jeden subjekt s novými stanovami, se
kterými bude souhlasit IWAS. Subjekt, který bude zastupovat tělesně postižené sportovce v rámci České
republiky jako součást paralympijského hnutí. Toto sloučení je jednou z podmínek dohody mezi CPV a MPV.
S cílem podpořit tento pozitivní krok směřující k ukončení neporozumění v této věci, které panuje v České
republice a protože jsme si vědomi, že ke sloučení má dojít v určitém časovém rozmezí v letošním roce,
IWAS bude aktuálně uznávat oba subjetky CSTPS i CATHS až do momentu vzniku nové organizace při
dodržení následujících podmínek:
a. Komunikace s IWAS nebude nepřátelská, ale bude odrážet společná stanoviska s cílem sloučení
obou subjektů.
b. CSTPS i CATHS budou přistupovat k vytvoření stanov nové organizace na principu rovnocennosti.
c. Stanovy jediné nově vzniklé organizace a jeji struktura budou vytvořeny s cílem zastupovat
zájmy tělesně postižených sportovců v České republice.
d. Oba subjekty, CSTPS i CATHS zaniknou ve chvíli, kdy předložený návrh stanov nově vzniklé sloučené organizace bude schválen IWASem.
e. Současně v době rozpuštění CSTPS i CATHS, členská základna obou subjektů zvolí nové výkonné
zástupce, v poměru 50:50, pouze pro tyto volby.
f.

Nově vzniklá sloučená organizace nominuje své představitele do CPV z nově zvolených
výkonných zástupců.

g. Pouze tato nová organizace bude považována za jediného člena IWASu v České republice, jejíž
cílem je plnit obvyklé povinnosti vyplývající ze členství, zakotvené ve stanovách IWASu, jejich
pravidlech a předpisech.
h. Všechny aktivity spojené s dosažením sjednocení a vznikem řádné jediné organizace, spolu
s volbou nových výkonných zástupců budou ukončeny do konce listopadu 2012.
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