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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 (20.11.2021 rezignoval na funkci člena VV ČATHS ze zdravotních a osobních důvodů)  

Členové KRK – Ing. Renata Habásková, 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 roce 2021 pracovali na 

sekretariátu na hlavní pracovní poměr dva zaměstnanci - Mgr. Vojtěch Pavlík a Klára Jelínková, DiS. 

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 2021 

V roce 2021 ČATHS zajišťovala činnost 16 sportovních sekcí – atletiky, boccii, cyklistiky, handbike, curlingu, triatlonu, 

plavání, lukostřelby, para hokeje, stolního tenisu, střelectví, jachtingu, vzpírání, tenisu stojících, jezdectví a rugby. 
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V průběhu roku se jednotlivé reprezentační týmy zúčastnily několika vrcholných sportovních akcí v tuzemsku i zahraničí. 

Rok 2021 byl pro většinu paralympijských sportů klíčový, vzhledem ke konání odložených letních paralympijských her v 

Tokiu. 

Z nejvýznačnějších akcí roku 2021 jmenujme: 

- LPH Tokio 2020 (2021) (cyklistika, atletika, střelba, jezdectví) 

 

- MS na silnici – cyklistika (Cascais, Portugalsko) 

 

- MS v jachtingu lodní třídy 2.4mR (Warnemunde, Německo) 

 

- ME v atletice (Bydhošť, Polsko) 

 

- ME v cyklistice (Upper-Austria, Rakousko) 

 

- ME v boccii (Sevilla, Španělsko) 

 

- Světový pohár ve střelbě (Al-Ain, UAE) 

 

- Světový pohár v cyklistice (Ostende, Belgie) 

- Závody Grand Prix v atletice (Dubai, UAE; Tunis, Tunisko) 

- Mezinárodní turnaje ve stolním tenise – Czech Open (CZE), Costa Brava Open (ESP), Copa Tango (ARG) 

- Mezinárodní závody v jezdectví – závody CPEDI 3 ve Waregemu (BEL) a závody CPEDI 3 v Mnichově (GER).  

 

Rok 2021 byl rovněž velmi významným v pořádání mezinárodních sportovních akcí na území České republiky. Z těchto 

akcí jmenujme – Světový pohár (WRT) v lukostřelbě Nové Město n/Metují, mezinárodní závody ve stolním tenisu 

v Ostravě – Czech Open 2021 a mezinárodní atletické závody, sankcionované IPC – Czech Open 2021 v Olomouci. 

Zároveň jednotlivé sportovní sekce a kluby sdružené v ČATHS pořádaly Mistrovství České republiky ve svých druzích 

sportu a seriály Českého poháru v atletice ČATHS, handbike, střelbě, lukostřelbě, vzpírání, tenisu stojících, rugby a řadu 

dalších sportovních akcí pro širokou členskou základnu handicapovaných sportovců. 

Členská základna 2021 

ČATHS evidovala na konci roku 2021 celkem 600 aktivních sportovců a trenérů ve sdružených SK / TJ a 26 individuálních 

členů (aktivní sportovci) bez klubové příslušnosti nebo s klubovou příslušností mimo struktury PARA. Kompletní členská 

základna ČATHS k 31.12.2021 čítala 1511 členů (z toho 638 aktivních sportovců a trenérů). 
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Sdružené TJ, SK a sportovní organizace k 31.12.2021: 

AC Wozmeni Zlín  

Atletický klub Olomouc  

Atletika bez bariér Pardubice 

Černí koně  

1.Centrum zdravotně postižených JČ  

Česká federace boccii 

Dětský ranč Hlučín  

Otevřená OKNA, z.ú. SK Kapři  

Handbike ČR  

Jezdecký klub Ronex z.s.  

Sportovní klub Jedličkova ústavu  

SK cyklistů Praha  

TJ Halma 

Sportovní klub Nové Město nad Metují  

SK Vodomílek  

Sportovní klub tělesně postižených Olomouc, z.s.  

Sdružení sportovních klubů Vítkovice z.s. - Atletika Ostrava ZTP  

TJ Slovan Svoboda 

Sportovní reprezentace 2021 

Účast sportovců ČATHS na vrcholných sportovních soutěžích v roce 2021 

V roce 2021 ČATHS zajišťovala účast svých členů na těchto vrcholných sportovních soutěžích: 

 

ATLETIKA 

Letní paralympijské hry v Tokiu 

Vrchol atletické sezóny nemohl být nic jiného než o rok odložené letní paralympijské hry v Tokiu. ČATHS na LPH 

reprezentovali celkem 4 atleti – Aleš Kisý (F53, vrh koulí), František Serbus (F32, hod kuželkou), Michal Enge (F51, hod 

kuželkou) a Tereza Jakschová (T47, běh na 100m a běh na 200m). 

Největší medailové naděje byly bezesporu borci Fanda Serbus a Aleš Kisý. Kisý, který odcestoval do Tokia jako aktuální 

mistr světa si vedl famózně a pro ČATHS vybojoval jedinou medaili z LPH. Koulař Aleš Kisý (F53) by sice – dle vlastních 

slov – raději závodil v pozdějších hodinách (závodil ráno), ale na jeho dnešním výkonu nebyla časová nepřízeň ani trochu 

znát. Již své první pokusy poslal za osmimetrovou hranici, což značilo velký příslib zisku některého z cenných kovů. 
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Rodák z Trutnova byl určitou část závodu ve vedení, ostatní soupeři se jeho nejdelšímu pokusu – 8,25 metrů – nemohli 

rovnat. Tedy jen do chvíle, dokud nenastoupili reprezentanti Ázerbájdžánu a Íránu, kteří se až zázračně dostali na delší 

vzdálenosti a Kisý byl bohužel oběma sportovci překonán. Nikdo další se však před českého reprezentanta nedostal a 

zkušený koulař tak mohl slavit svoji první paralympijskou medaili v kariéře. 

Druhý zmiňovaný atlet – Fanda Serbus – se ale představil taktéž ve velmi dobrém světle. Jeho pokusy ve finále hodu 

kuželkou létaly velmi daleko a medailové umístění nebylo daleko. Nejdelší výkon měl nakonec hodnotu 32,53 metrů, což 

stačilo na konečné 7. místo. 

Michal Enge (F51) čelil ve finále hodu kuželkou naprosté světové extratřídě. V jeho kategorii byl například i držitel 

současného světového rekordu Zeljko Dimitrijevič ze Srbska. Český reprezentant se však nenechal zahanbit a předvedl 

dlouhé hody, přičemž jeho nejdelší změřený pokus měl hodnotu 26,75 metrů. Enge tak obsadil konečné 7. místo. Vyhrál 

Rus Tiamazov v novém světovém rekordu 35,42 metrů. 

Poprvé ve své sportovní kariéře se na paralympijských hrál představila sprinterka Tereza Jakschová. Mladá běžkyně měla 

v programu her dvě disciplíny – dvoustovku a běh na 100 metrů. V poledne místního času se postavila na start rozběhu a 

v silné konkurenci rozhodně nebyla bez šance. Její výsledný čas 12,95 vteřin nebyl daleko od osobního rekordu, ale na 

posun do večerního finále nestačil. V jejím rozběhu na dvoustovce potřebovala svůj čas co nejblíže dostat k 26 vteřinám, 

aby mohla pomýšlet na účast ve večerním finále. Nakonec se prezentovala solidním výkonem 26,81, což ve výsledku 

znamenalo konečné desáté místo ze všech závodnic. 

Výsledky: 

jméno disciplína zdravotní tř. umístění výkon 

Michal Enge Hod kuželkou F51 7. 26,75m 

Tereza Jakschová Běh na 100m T47 11. (Round 1) 12,95 sec 

Tereza Jakschová Běh na 200m T47 10. (Round 1) 26,81 sec. 

Aleš Kisý Vrh koulí F53 3. 8,25m 

František Serbus Hod kuželkou F32 7. 32,53m 

 

 

Aleš Kisý oslavuje svou první medaili na LPH 
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Mistrovství Evropy v atletice (Bydhošť, Polsko) 

Atleti i přesto, že podmínky pro trénování neměli ideální vzhledem ke koronaviru, ostudu na Mistrovství Evropy v Polské 

Bydhošti neudělali a vybojovali celkem 4 zlaté medaile, 3 stříbrné a 1 bronzovou a celkově v umístění zemí tak vybojovali 

12 příčku ze 44 zemí. Statistiky jsou uvedeny za všechny svazy, které sdružují české atlety. ČATHS na ME získala 2 zlaté, 2 

stříbrné a 1 bronz. 

Prvními zástupci na atletickém stadionu z řad Českých atletů byli: Doležel Matěj, který byl na „velkých“ závodech 

poprvé, Martina Šimonová (ČFSH), Eva Datinská (ČFSH) a František Serbus všichni tři velmi zkušení závodníci. 

Čerstvě mezinárodně klasifikovaný Matěj zahájil závod ve velkém stylu a výkonem 8,02m bral 5. místo v kategorii F33, 

tímto výkonem překonal Český rekord a to o 4,67m! Martina Šimonová (ČFSH) předvedla v hodu diskem (F64) výkon 

dlouhý 30,35m, což bylo 4. místo mezi diskařkami z Evropy. Eva Datinská (ČFSH) v disku potvrdila roli favoritky ve své 

kategorii F37 a hned prvním hodem si zajistila zlatou medaili. Posledním našim závodníkem prvního dne byl František 

Serbus (F32) a jeho pokusy v hodu kuželkou. Všechny letěly za 30metrovou hranici, ale na ten nejdelší si počkal do 5. 

pokusu, kdy rekordem šampionátu hodil 34,31m, tímto pokusem překonal také Český rekord a své osobní maximum. 

Zaslouženě tak získal zlatou medaili. 

Ve druhém závodním dni přálo závodníkům počasí o mnoho více než včera. Slunečné počasí provázelo závody téměř 

celý den. Prvními závodníky dne byli kuželkáři kategorie F51, Martin Zach (ČPS) s výkonem 25,30m obsadil 8. místo, 

Michal Enge si vyházel 7. místo, hodem dlouhým 26,31. Závěr patřil ostřílenému závodníkovi Radimu Bělěšovi, který 

obsadil 6. místo pěkným výkonem 27,57. V koulařském sektoru zároveň vybojovala zlato Mirka Obrová (F56), které 

dolétla koule za sedm metrů 7,06 a tento výkon ji zajistil vítězství. Na druhé straně, také ve vrhačském sektoru, ale v 

kategorii F54 vrhala Eva Kacanu, která obsadila 4. místo vrhem dlouhým 5,27m. 

Oštěpaři kategorií F37 a F38 uzavírali dopolední program a startovali zde hned 4 závodnici. Petr Vrátil (ČFSH) (F38) poslal 

oštěp za čtyřicet metrů do vzdálenosti 41,28m, což mu zajistilo 6. místo. Ostatní muži patřili do kategorie F37. 8. příčku 

obsadil Martin Kukla, jeho nejdelší pokus měřil 35,52. Hned za ním skončil Michal Vimmer (ČFSH) hodem dlouhým 

30,75. Jiří Kohout (ČFSH) neměl dobrý den a se s třemi neměřenými pokusy nedostal do finále. 

Odpolední program zahájili Marek Douda (ČFSH) a Martin Dvořák (ČFSH) ve vrhu koulí, oba soutěží v kategorii F34. 

Marek vrhnul 7,15m a obsadil 12. místo, Martin výkonem 8,23m skončil 10. Dalším startujícím byl Jarda Petrouš (F57), 

který uzavíral dnešní den v soutěži hodu oštěpem a 8. místo mu zajistil 4. pokus dlouhý 28,79m. 

Třetí závodní den přinesl velmi teplé počasí, někteří závodníci se schovávali pod slunečníky a hledali stín. Jen některým 

slunce a nebe téměř bez mraků vyhovuje a na place si to užívají. Dopolední závody rozjížděli koulaři kategorie F53. 

Jaroslav Brož zahajoval svými pokusy celou soutěž, jeho nejdelší vrh letěl do vzdálenosti 5,86m, což mu zajistilo 7.místo. 

Druhým našim závodníkem byl Aleš Kisý, který svůj nejdelší vrh poslal do vzdálenosti 7,58m a ze závodu si odváží medaili 

za 3. příčku. Velkou radost udělala trenérovi Anička Muziková, která ve své kategorii F32 hodila kuželku do vzdálenosti 
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17,82m a její druhý pokus ji vynesl 2. místo, tedy stříbrnou medaili a nový Český rekord a k tomu vylepšení své pozice ve 

světovém žebříčku. Běžkyně Terka Jakschová ve finále 200m prolétla tuto vzdálenost za skvělých 26,85s, což bylo 5. 

místo v kategorii F47. Ranní závody ukončila perfektně připravená Eva Datinská, která ve vrhu koulí kategorie F37 získala 

druhou zlatou medaili výkonem 10,20! První skupinou odpoledních závodů byli muži kategorie F37 ve vrhu koulí. Měli 

jsme zde hned tři vrhače. Michal Pallag (ČFSH), kouli poslal přes jedenáct metrů 11,34m. Martin Kukla vrhnul po 

opravách výsledků 9,49m a Michal Vimmer (ČFSH) vrhnul kouli na metu 9,93m. Za své výkony získali umístění v 

celkovém pořadí následující 7. Michal, 8. Michal Vimmer (ČFSH), 9. Martin. Jedinou ženou v odpoledním programu byla 

Mirka Obrová kategorie F56 v hodu oštěpem. Mirka si pověsila na krk druhou medaili výkonem 15,09m a to za 2. místo. 

Posledním bojovníkem na place byl Jan Moštěk F37, který běžel závod na 400m, cílovou rovinkou proběhl na 5. místě v 

čase 63,77s. 

Čtvrtý závodní den a s ním mnoho slunce. V páteční den jsme měli na place pouze 4 závodníky. Byli jimi Filip Vartoň 

zástupce skupiny F52, který soutěžil v hodu diskem, v nabité kategorii domácími závodníky hodil rovných 13m, a skončil 

na 6. místě. Na vedlejším sektoru hodu oštěpem se zároveň o své výkony s diváky dělil Martin Dvořák (ČFSH) a Marek 

Douda (ČFSH), oba v kategorii F34. Martin s výkonem 15,59m se umístil na 10. místě, Marek hodil 14,04m a bral 11. 

příčku. 

Poslední pátý den přálo počasí sportovcům i nadále. Odpoledne lehký vítr, jinak slunečné počasí téměř bez mraků. 4 

muži a 3 ženy se utkali se svými soupeři v následujících disciplínách: disk, koule, 100m běh a oštěp. Trojice diskařů 

skupiny T37 zahájila dopolední program pátého dne, všem se nejlépe vydařil a nejdál doletěl poslední pokus, Pallag 

Michal (ČFSH) 36,12m, obsadil 5. místo, Vimmer Michal (ČFSH) 34,24m, bral 6. příčku a Kohout Jiří (ČFSH) výkonem 

31,67m byl na 8. místě. Skvělým výkonem Aničky Luxové (F35) v kouli 8,85m jsme získali další placku, tentokrát 

stříbrnou! Poslední půlden na stadioně závodil jako první z čechů Martin Adamčík (ČFSH) (F63), který bojoval ve vrhu 

koulí, jako Anička, svým výkonem 8,92m obsadil 5. místo. Terka Jakschová ve svém finálovém běhu na 100m předvedla, 

že je velká bojovnice a v čase 12,76s si doběhla v osobním rekordu pro 5. místo. Eva Kacanu byla závodnicí, která svým 2. 

pokusem vylepšila svůj letošní nejlepší výkon na 9,33m, tím se umístila na 5. místě. 

Výsledky: 

jméno disciplína zdravotní tř. umístění výkon 

Anna Muziková kuželka F32 2. 17,82m 

František Serbus kuželka F32 1. 34,31m 

Radim Běleš kuželka F51 6. 27,57m 

Michal Enge kuželka F51 7. 26,31m 

Aleš Kisý koule F53 3. 7,58m 

Matěj Doležel koule F33 5. 8,02m 

Tereza Jakschová 100m T47 5. 12,76 

Tereza Jakschová 200m T47 5. 26,71 

Eva Kacanu oštěp F54 5. 9,33m 

Eva Kacanu koule F54 5. 5,27m 

Martin Kukla koule F37 9. 9,49m 

Martin Kukla oštěp F37 8. 35,52m 
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Jan Moštěk 400m T37 5. 1:03.77 

Miroslava Obrová oštěp F56 2. 15,09m 

Miroslava Obrová koule F57 1. 7,06m 

Jaroslav Petrouš oštěp F57 8. 28,79m 

Filip Vartoň disk F52 6. 13m 

Jaroslav Brož koule F53 7. 5,86m 

 

 

Český tým paraatletů na ME IPC v Bydhošti 2021 

 

Grand Prix IPC Dubaj (UAE) 

Vůbec první závody roku 2021 byly součástí prestižního seriálu Grand Prix pod hlavičkou IPC. Již tradičně byla sezóna 

Grand Prix zahájena v Dubaji na závodech „12th Fazza Championships World Para Athletics Grand Prix 2021„. 

Teplé počasí českým atletům vyhovuje a rok co rok si z Dubaje odváží hodně medailí. Ani letošní ročník nebyl jiný! 

I přesto, že tréninkové podmínky našich atletů v ČR nebyly jednoduché a značně omezené (COVID-19), ostudu ve 

Spojených arabských emirátech rozhodně neudělali. Naopak uspěli ve světové konkurenci a vybojovali celkem 7 cenných 

kovů! Sportovci ČATHS vybojovali celkem 5 medailí. 

Pro zlatou medaili si doběhla Tereza Jakschová (T47) v běhu na 100 m. Jednalo se o jedinou zlatou medaili pro Českou 

republiku (čas 12,95s). 
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Diskař Jaroslav Petrouš (F57) o pár centimetrů přišel o zlato, kdy ho o něj připravil posledním pokusem ruský závodník a 

legenda disku ve své kategorii – Alexey Ashapatov a tak za svůj vynikající výkon (44,11m) získal pro české barvy stříbro. 

Mirka Obrová (F56) ve velké konkurenci vybojovala v hodu diskem a vrhu koulí celkem 2 bronzové medaile! Stejný kov si 

vyházela v hodu kuželkou Anička Muziková (F32). Další dvě bronzové medaile pro ČR vybojovaly Sportovkyně České 

federace Spasic Handicap – Anička Luxová (F35) ve vrhu koulí a Martina Šimonová (F44) v hodu diskem. 

Těsně pod stupněm vítězů na čtvrtém místě skončil Fanda Serbus (F32) v hodu kuželkou, Standa Náčin (F53) ve vrhu 

koulí, Eva Kacanu (F54) v hodu diskem, oštěpem a vrhu koulí, Michal Enge (F51) v hodu diskem, ale také ostatní atleti – 

Dušan Ščambura, Jaroslav Teichmann, Jaroslav Brož, Martin Slabý a Adéla Učňová se činili a předvedli to nejlepší co umí. 

Pro poslední 2 zmíněné šlo o první velké závody na úrovni Grand Prix a pevně věříme, že si z Dubaje odváží cenné 

zkušenosti do dalších závodů. 

Výsledky: 

jméno disciplína zdravotní tř. umístění výkon 

Anna Muziková kuželka F32 3. 16,95m 

Michal Enge disk F51 4. 9,04m 

Michal Enge kuželka F51 5. 26,43m 

Miroslava Obrová koule F56 3. 6,88m 

Miroslava Obrová disk F56 3. 20,45m 

Miroslava Obrová oštěp F56 5. 15,51m 

Jaroslav Petrouš disk F57 2. 44,11m 

Jaroslav Petrouš koule F57 9. 9,99m 

František Serbus kuželka F32 4. 30,63m 

Adéla Učňová disk F55 8. 9,76m 

Adéla Učňová oštěp F55 7. 10,03m 

Martin Slabý disk F57 7. 15,73m 

Martin Slabý koule F57 14. 6,78m 

Stanislav Náčin oštěp F53 9. 12,26m 

Tereza Jakschová 100m T47 1. 12,95sec. 

Eva Kacanu oštěp F54 4. 8,93m 

Eva Kacanu disk F54 4. 10,57m 

Eva Kacanu koule F54 4. 4,87m 

Dušan Ščambura disk F55 9. 19,42m 

Dušan Ščambura koule F55 9. 7,92m 

 

 

Tereza Jakschová vybojovala zlatou medaili na GP IPC v Dubaji 2021 
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Grand Prix IPC Tunis (TN) 

Do teplého Tunisu vycestovali 3 reprezentanti atletiky ČATHS. Pod vedením trenérky Anety Inochovské se v severní 

Africe představila Miroslava Obrová (F56), Jaroslav Brož (F53) a Jaroslav Petrouš (F57). 

Medaile se očekávaly zejména od Mirky Obrové a Jardy Petrouše, kterému v Tunisu jde hod diskem velmi dobře. Jarda 

v Tunisu formu utvrdil a bral bronz 44,11m. Ve vrhu koulí pak obsadil 5.místo a v oštěpu skončil desátý. 

Mirce Obrové se dařilo ještě lépe – mezi oštěpařkami F56/57 zvítězila a brala neuvěřitelné zlato! Výborně si vedla také 

ve vrhu koulí, kde si na krk pověsila další cenný kov, tentokráte bronzový za vrh dlouhý 6,75m. Mirka byla hodně blízko 

medaili také v hodu diskem, kde skončila jen těsně na 4.místě. 

Jarda Brož už začíná být velmi zkušeným závodníkem, který procestoval za poslední 3 roky řadu vrcholných soutěží. 

V Tunisu se specializoval na hod diskem, a to se povedlo! Výkonem 12,85m dovezl do ČR krásnou stříbrnou medaili. Ve 

vrhu koulí obsadil Jarda páté místo. 

Výsledky: 

jméno disciplína zdravotní tř. umístění výkon 

Jaroslav Petrouš disk F57 3. 44,11m 

Jaroslav Petrouš koule F57 5. 11,13m 

Jaroslav Petrouš oštěp F57 10. 28,75m 

Miroslava Obrová koule F56 3. 6,75m 

Miroslava Obrová disk F56 4. 19,89m 

Miroslava Obrová oštěp F56 1. 15,51m 

Jaroslav Brož disk F53 2. 12,85m 

Jaroslav Brož koule F53 5. 5,19m 

 

 

Mirka Obrová a Jarda Brož ukazují své medaile na Grand Prix IPC 2021 v Tunisu 
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BOCCIA 

Mistrovství Evropy (Sevilla, ESP) 

Vzhledem k tomu, že se žádnému boccistovi z reprezentace ČATHS nepodařilo probojovat na LPH do Tokia, tak vrcholem 

sezóny pro sekci boccia ČATHS bylo ME ve Španělsku. 

V kategorii BC1 se představila Simona Blažková s její maminkou a zároveň spoluhráčkou – Natálii Blažkovou. Ve skupině 

obsadila Simča druhé místo, ale ve ¼ finále byla nad její síly Olga Dolgova z Ruska, která nakonec šampionát vyhrála. 

Želízka v ohni pro naše boccisty znamenala mužská kategorie BC2 - Pepa Žaka a Fanda Petrák. Oba borci dokázali vyhrát 

svou základní skupinu a do vyřazovacích bojů tak vstupovali z velmi výhodné pozice. Petrákovi se ale čtvrtfinále vůbec 

nepodařilo a prohrál poměrně jasně. Žabka ve přes osmifinále hladce dostal do čtvrtfinále, ve kterém rovněž dokázal 

zvítězit. V semifinále byl nad jeho síly Kozmin a Pepu tak čekal souboj o bronz s kolegou ze Slovenska – Robertem 

Mezikem. Pepa Žabka ve velmi těsné a napínavé bitvě vyhrál a přivezl do ČR vytouženou medaili z ME! 

V kategorii BC4 mužů bojoval také benjamínek výpravy – Ondra Kaas, pro kterého to byla první velká akce a získal 

potřebné zkušenosti. I přes jeden vyhraný duel ve skupině se mu ale nepodařilo dostat se do vyřazovacích bojů. 

Výsledky: 

jméno disciplína zdravotní tř. umístění výkon 

Josef Žabka boccia BC2 3. /// 

Simona Blažková 
Natalija Blažková 

boccia BC1 ¼ finále /// 

František Petrák boccia BC2 1/8 finále /// 

Ondřej Kaas boccia BC4 skupina /// 

 

 

Josef Žabka se raduje ze zisku bronzové medaile na ME BISFed v Seville 2021 
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CYKLISTIKA + HANDBIKE 

Letní paralympijské hry v Tokiu – dráhová cyklistika 

Na dráhu olympijského velodromu v IZU vyjel jediný cyklista z ČR, a to Ivo Koblasa. Ivo se zúčastnil již třetích 

paralympijských her a na dráze odjel závod na 1 km s pevným startem a stíhací závod na 3 km. 

Osmadvacetiletý cyklista se nejprve představil v individuálním závodě na 3000 metrů v kategorii / sportovní třídě C2. V 

jedenáctičlenném poli nakonec obsadil 7. místo. Vítězství slavil v novém světovém rekordu v čase 3:31,817 Francouz 

Alexandre Leaute. 

V druhé disciplíně se Brněnský rodák umístil ve sloučeném závodu na 1 km s pevným startem na 16. místě. Podobně 

jako ve stíhačce, Koblasa atakoval národní rekord. Časem 1:17.287 za ním nakonec o mnoho nezaostal a po dojetí všech 

závodníků mohl slavit ve své kategorii C2 šestou příčku, po přepočítání faktorem se časem 1:12,619 zařadil na celkové 

šestnácté místo. 

Výsledky: 

jméno disciplína zdravotní tř. umístění výkon 

Ivo Koblasa Dráha - stíhačka C2 3000m C2 
7. 3:43.39 

Ivo Koblasa 
Dráha -  Závod s pevným startem na 

1km 
C2 

16. 01:17.287 

 

 

 

Ivo Koblasa (7. místo ve stíhačcce na dráhovém závodě LPH v Tokiu) 
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Letní paralympijské hry v Tokiu – silniční cyklistika 

Do programu silniční cyklistiky nastoupili všichni čtyři čeští závodníci v Tokiu – Ivo Koblasa, Katka Antošová, Patrik 

Jahoda a Tomáš Mošnička. Jednotlivé disciplíny silnice probíhaly na automobilovém okruhu F1 FUJI International 

Speedway, na kterém se uskutečnila časovka i část silničního závodu olympijských her. 

Katka Antošová, Patrik Jahoda a Tomáš Mošnička patřící do kategorie H handbike, ve svých kategoriích reprezentovali 

ČR v časovce a v silničním závodě s hromadným startem. Ivo Koblasa v kategorii C2 nastoupil rovněž do časovky a 

silničního závodu. 

Prvním dnem začal program časovek. Do závodu v časovce nastoupilo kompletní kvarteto Čechů: Kateřina Antošová, 

Patrik Jahoda, Ivo Koblasa a Tomáš Mošnička. Nejlepší výsledek Čechů zaznamenal Patrik Jahoda, a to v kategorii 

handbike H1, což je nejtěžší handicap v kategoriích handbiků. Český reprezentant vybojoval fantastické čtvrté místo! 

Zlata se dočkal Nicolas Pieter Du Preez. Na trať časovky dlouhé 24 kilometrů nastoupil také Ivo Koblasa v mužské 

kategorii C2. Ivo se pohyboval po startu na devátém místě, pak zrychlil, a přestože se mu nepodařilo udržet sedmé 

místo, skončil na velmi kvalitním 8. místě. Zlato slavil Australan Darren Hicks. V akci byla v úterý taktéž handbikerka 

Kateřina Antošová (kategorie H3) – jediná žena v české cyklistické výpravě. Katka odvedla vynikající výkon a dojela na 

výsledném pátém místě, v souboji o čtvrté místo prohrála se Slovenkou Orozsovou o pouhé 3 vteřiny. Prvenství 

zaznamenala Annika Zeyenová z Německa. Handbiker Tomáš Mošnička ve svém závodě skončil na 15. místě. 

V silničních závodech, které následovaly, se nejvíce dařilo Kateřině Antošové, která se rovněž jako Patrik Jahoda (viz 

níže) musela porovnávat se soupeřkami s nižším handicapem (H4). I přesto, že rozdíl mezi kategoriemi H3 a H4 není tolik 

markantní jako u H1 a H2, tak bylo před začátkem zřejmé, že pro dobrý výsledek bude Katka muset podat životní výkon. 

A přesně toho jsme se dočkali! Antošová jela od začátku velmi dobře a spolupracovala s dvojicí Porcellato, Oroszová, 

tedy špičkou kategorie H3. Této dvojici nakonec v posledním kopci unikla a dojela si pro vynikající šesté místo. 

Prvním na startu v českých barvách byl Patrik Jahoda (H1), který svůj závod bohužel nedokončil. Závod byl sloučený pro 

kategorie H1 a H2. Pro slabší kategorii (H1) nebyla trať závodu přizpůsobena a plný počet okruhů nezvládl ani jeden 

závodník z této kategorie. 

Na svůj silniční závod nastoupil také další český reprezentant – Tomáš Mošnička. Tomáš dokončil závod na 12. místě, což 

je oproti časovce zlepšení. 

Ivo Koblasa ve sloučených kategoriích C1-C3 dojel na 19.místě. 
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Výsledky: 

jméno disciplína 
zdravotní 

tř. 
umístění výkon 

Kateřina Antošová časovka H3 5. 35:39.64 

Kateřina Antošová 
silniční 

závod 
H3 6. 59:37 

Patrik Jahoda časovka H1 4. 52:56.13 

Patrik Jahoda 
silniční 

závod 
H1 DNF /// 

Ivo Koblasa časovka C2 8. 38:23.17 

Ivo Koblasa 
silniční 

závod 
C2 19. 2:21:21 

Tomáš Mošnička časovka H3 15. 49:33.46 

Tomáš Mošnička 
silniční 

závod 
H3 12. 3:04:08 

 

 

Patrik Jahoda s tatínkem Richardem v Japonsku poskytují interview tamním novinářům 
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MS v silniční cyklistice (Cascais, Portugalsko) 

Těsně před odletem na LPH naši cyklisté ještě stihli absolvovat MS v silniční cyklistice v Portugalsku. Na „svátek silniční 

para-cyklistiky“ odletěla reprezentace ČATHS ve složení: Koblasa, Jahoda, Antošová, Mošnička a Stark. 

První den byly na programu časovky. V českých barvách startovalo v kategorii C2 duo Ivo Koblasa a Michal Stark. Trať 

časovky, která měřila něco málo přes 25km, nabídla zajímavou podívanou na známém závodním okruhu „Circuito 

Estoril“, nicméně v rámci přísných protiepidemických opatření se MS v para-cyklistice bohužel konalo bez diváků. 

Největším úspěchem prvního, „časovkářského“ dne, bylo solidní 8. místo Iva Koblasy, který ve dvacetičlenném 

startovním poli bojoval do poslední chvíle o elitní pětku. Osmé místo je bezesporu vynikající výkon, ale Ivo se netají 

medailovými ambicemi, které dlouhodobě má. Michal Stark dojel závod na 19. pozici.  

Těsně pod stupni vítězů skončili Patrik Jahoda (H1) a Kateřina Antošová (H3). Jahoda, který před týdnem vyhrál 

mistrovství Evropy, vybojoval vynikající čtvrté místo. Nedaleko od bronzové medaile byla také Kateřina Antošová, která 

dokončila závod na pátém místě. Tomáš Mošnička (H3) po krátké závodní pauze vybojoval 20. místo. 

Další dny se nesly ve znamení silničních závodů – nejprve dvojice Ivo Koblasa a Michal Stark na startu v kategorii C2. 

Pozornost byla směřována zejména na Iva Koblasu, dvojnásobný Mistr Evropy z Rakouska nezklamal a bral vynikající 

páté místo! 

Smolařem následujícího dne byl Patrik Jahoda (H1), další česká medailová naděje. Bohužel kvůli kolizi se soupeřem 

závod nedokončil a musel odcestovat do nemocnice léčit lehké zranění na noze. Nejlépe z handbikerů dojela Kateřina 

Antošová (H3), která dle svých slov jela na jistotu a vybojovala páté místo. Bez problémů se neobešel ani náš další 

handbiker Tomáš Mošnička (H3). Podobně jako Patrik absolvoval srážku se soupeřem a defekt na přední části kola 

způsobil minimálně tříminutovou ztrátu a dojel devatenáctý. 

Výsledky: 

 

jméno disciplína zdravotní tř. umístění výkon 

Tomáš Mošnička H3 time trial MH3 20. 0:41:49.20 

Tomáš Mošnička H3 road race    

Kateřina Antošová H3 time trial WH3 5. 0:31:12.03 

Kateřina Antošová H3 road race WH3 5. 1:57:11 

Patrik Jahoda H1 road race MH1 DNF  

Patrik Jahoda H1 time trial MH1 4. 0:42:41.21 

Ivo Koblasa C2 road race MC2 5. 1:46:17 
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Ivo Koblasa C2 time trial MC2 8. 0:37:06.70 

Michal Stark C2 road race MC2 16. 1:51:06 

Michal Stark C2 time trial MC2 19. 0:42:12.18 

 

 

 

Tomáš Mošnička bojuje o co nejlepší umístění v silničním závodě na MS v Cascais 

 

ME v silniční cyklistice (Upper Austria, Rakousko) 

Rok 2021 byl pro para-cyklistiku vskutku rokem výživným. Kromě paralympiády, závodu MS a Světového (i Evropského) 

poháru, je čekalo také ME v severním Rakousku. O medaile za ČATHS bojovali: Koblasa (silniční závod + časovka), Jahoda 

(časovka), Stark (silniční závod + časovka), Antošová (časovka) a Antal (silniční závod). 

Suverénně nejlépe se dařilo Ivovi Koblasovi, který ovládnul obě disciplíny a stal se tak dvojnásobným mistrem Evropy. Na 

mimořádný Koblasův úspěch navázal také Patrik Jahoda, který se stal mistrem Evropy v časovce. Katka Antošová si 

v časovce dojela pro krásné stříbro. 

Za zmínku stojí také výkon Michala Starka, který v kategorii C2 dojel v silničním závodě čtvrtý. 
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Výsledky: 

 

jméno disciplína zdravotní tř. umístění výkon 

Václav Antal road race MH3 7. 1:18:56 

Ivo Koblasa road race MC2 1. 1:12:43 

Michal Stark road race MC2 4. -1kolo 

Ivo Koblasa time trial MC2 1. 18:29:35 

Michal Stark time trial MC2 6. 22:54:10 

Kateřina Antošová time trial WH3 2. 55:08:55 

Patrik Jahoda time trial MH1 1. 26:51:22 

 

 

Ivo Koblasa (uprostřed) oslavuje svůj druhý titul evropského šampiona 

SP v silniční cyklistice (Ostende, Belgie) 

Světovým pohárem v UCI naši borci zahajovali sezónu 2021. Do Belgie odcestovala početná skupina reprezentace 

cyklistů ČATHS: Antošová, Jahoda, Koblasa, Stark a Antal. 

Patrik Jahoda (MH1), který přijel do Belgie po nemoci, kterou prodělal krátce před Světovým pohárem, zajel velmi 

solidní časovku! Celou dobu byl ve hře o bronz, nakonec z toho byla jeho neoblíbená „bramborová medaile“ – 3.místo 

Patrikovi uteklo o 13 sekund. Čtvrté místo v časovce, která byla téměř maximálně možně obsazená, je ovšem nesporný 

úspěch pro našeho elitního handbikera. 

Stejný úspěch si připsala Kateřina Antošová (WH3), která obsadila rovněž čtvrtou příčku v dnešní časovce. Pozadu 

nezůstal ani Vašek Antal (MH3), který zajel 22.místo, umístil se tedy zhruba v polovině startovního pole. Stejně jako 

Patrik Jahoda, i Vašek přijel do Ostende po prodělané nemoci, nemohl se tedy připravovat úplně na 100%, i tak ale zajel 

čas, za který se rozhodně stydět nemusí. 
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Druhý den světového poháru v Belgii byl opět ve znamení časovek. České barvy hájil Michal Stark (MC2) a jeden ze 

spolufavoritů celého závodu – Ivo Koblasa (MC2), který nakonec dojel pro 8.místo. 

Následující den dopoledne udělal našim barvám velkou radost Patrik Jahoda (MH1). Patrik byl po „bramborové časovce“ 

odhodlaný získat medaili, a to se mu nakonec podařilo a vybojoval krásný bronz v silničním závodě! Obrovský kus smůly 

si vybrala Kateřina Antošová (WH3) – kvůli defektu, který vznikl vinou soupeřky. Ta do Katky při závodě najela a poničila 

její handbike. Musela tudíž odstoupit ze závodu, ve kterém držela druhou příčku a jela si pro stříbro. Významné zlepšení 

zaznamenal Vašek Antal (MH3). Vašek uzavíral dnešní náročný den odpoledním silničním závodem a oproti časovce 

vypadal na trati daleko sebevědomější a od začátku se držel na špici s vedoucími závodníky. Nakonec vybojoval solidní 

17. příčku. 

Výsledky: 

 

jméno disciplína zdravotní tř. umístění výkon 

Kateřina Antošová H3 time trial WH3 4. 0:37:16.602 

Kateřina Antošová H3 road race WH3 DNF DNF 

Patrik Jahoda H1 time trial MH1 4. 0:49:18.262 

Patrik Jahoda H1 road race MH1 3. -1 lap 

Ivo Koblasa C2 time trial MC2 8. 0:29:15.898 

Ivo Koblasa C2 road race MC2 16 1:46:41 

Michal Stark C2 time trial MC2 25. 0:34:20.629 

Michal Stark C2 road race MC2 18. 1:52:09 

Václav Antal H3 road race MH3 17. 1:50:14 

Václav Antal H3 time trial MH3 22. 0:33:04.391 

 

 

Patrik Jahoda (vpravo) slaví bronz ze silničního závodu na SP v Ostende 2021 (BEL) 
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JACHTING 

MS lodní třídy 2.4mR (Warnemünde, Německo) 

Ve dnech 25.- 29. září 2021 se konal ve Warnemunde „2.4mR GER Gold-Cup“, který byl zároveň Mistrovstvím světa 

handicapovaných jachtařů 2021 v lodní třídě 2.4mR. 

Díky pandemii COVID19 se MS konalo v náhradním termínu v německém Warnemunde, a komplikovaná situace se 

promítla i do výrazně nižší účasti, než bývá zvykem. Na startu se sešlo 32 lodí ze dvou kontinentů, z toho 16 v 

hendikepované flotile. Na druhou stranu, ze světové špičky (z doby před Covidové) chyběl pouze Dee Smith (USA) a 

Damien Seguin (FRA). 

Za Českou republiku se na MS představil pouze Daniel Bína.  

První den se konal ve znamení slabého, nestálého větru, víceméně jihovýchodního směru, který těžce mixoval pořadí. 

Bína s vyrovnanými dojezdy 7, 5, 9 obsadil 2.místo v pořadí hendikepovaných, 5. celkově. 

Den druhý kopíroval den předchozí. Flotila vyjela ráno do 12 uzlů jižního směru. Vítr bohužel v průběhu dne slábnul a 

poslední rozjížďka se dojížděla pouze na 4 uzlech. Po zajeté devítce byla Dan Bína příliš agresivní na startu, za což byl 

odměněn BDF (diskvalifikací). V poslední rozjížďce dne po nepovedeném startu vybojoval 8 místo. Celkově to dalo 

hendikepované 3. místo a 8. v celkovém pořadí. 

Na den třetí předpověď slibovala severní vítr, a tudíž vlny. Bohužel, vítr se konal v noci, vlny zůstaly. Nepříjemné 

podmínky v metrových vlnách a 10 uzlovém větru, který v průběhu dne klesl téměř k nule. Bína se trápil s dojezdy 10, 

17, 10, a obsadil 4. místo, 8. v celkovém pořadí 

Na závěr se vrátil vítr jižního směru o síle do 10 uzlů. Po povedeném startu byla Bína druhý. V další rozjížďce se držel na 

5. místě, bohužel na posledním zaďáku vítr zeslábl a opět přišel. Čerstvě rozjetá flotila Dana převálcovala, což znamenalo 

propad o 7 míst. 

Bína tedy celkově 7.místo a mezi handicapovanými byl 4.! 

 

Výsledky:  

 

 

 

jméno disciplína zdravotní tř. umístění výkon 

Daniel Bína Jachting, 2.4mR /// 7. 122.0 total points 
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Daniel Bína (veprostřed vzadu) bojuje o medaili na MS třídy 2.4mR v Německu 

 

JEZDECTVÍ 

Jediná česká zástupkyně v reprezentaci ČATHS v sekci jezdectví je jezdkyně Anastasja Vištálová. Tato nadějná 

sportovkyně, která soutěžila i na LPH 2016 v Rio de Janeiru bojovala v roce 2021 ve dvou závodech světové úrovně 

CPEDI*** (Waregem – BEL a Mnichov – GER) a zejména pak na letních paralympijských hrách v Tokiu.. 

Letní paralympijské hry v Tokiu 

V kategorii Grade I – pro sportovce s nejtěžším handicapem – se představila Anastasja Vištalová se svým koněm 

Sterngreiferem v Tokiu na LPH. Svoji jízdu pojala zodpovědně, snažila se jezdit bez chyb a proklouznout tak mezi nejlepší 

osmičku zaručující postup do dalšího kola. Nakonec však získala 66,964 % hodnocení, čímž obsadila třinácté místo. Tím 

sice o tři příčky vylepšila své paralympijské maximum z Ria v roce 2016, ale k postupu do finálové disciplíny volného stylu 

v pondělí 30. srpna 2021 to nestačilo. 

Výsledky:  

jméno disciplína 
zdravotn

í tř. 
umístění výkon 

Anastasja 
Vištálová 

Individual test Grade 1 13. 66,964 
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Nasťa Vištálová (uprostřed dole) se svým realizačním týmem v paralympijské vesnici na LPH 2020 (2021) v Tokiu 

Závody světové úrovně CPEDI*** 2021 (Waregem a Mnichov) 

Nastě Vištálové se v roce 2021 nepodařilo přivézt žádný z cenných kovů ze závodů na světové úrovni CPEDI***, avšak je 

nutné uvést, že na těchto závodech ve Waregemu testovala nového koně pro LPH 2021 v Tokiu. Nejlépe se jí dařilo 

právě v Belgii, kde dosáhla na 3 čtvrtá místa. V Mnichově sice dopadla o něco hůře, nicméně dokázala za sebou nechat 

větší množství soupeřek. 

Výsledky: 

jméno název akce disciplína, zdr. třída umístění výkon 

Anastasja Vištalová 

CPEDI 3 - Waregem (BEL) – 

kůň Sterngreifer Grade I - Team Test I 
4. 

70,476 % 

Anastasja Vištalová 

CPEDI 3 - Waregem (BEL) – 

kůň Dominique Grade I - Team Test I 
5. 

66,667 % 

Anastasja Vištalová 

CPEDI 3 - Waregem (BEL) – 

kůň Sterngreifer Grade I - Freestyle Test I 
4. 

70,645 % 

Anastasja Vištalová 

CPEDI 3 - Waregem (BEL) – 

kůň Sterngreifer Grade I - Individual Test I 
4. 

66,369 % 
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Anastasja Vištalová 

CPEDI 3 - Waregem (BEL) – 

kůň Dominique Grade I - Individual Test I 
5. 

66,190 % 

          

Anastasja Vištalová 
CPEDI 3 – Mnichov (GER) – 

kůň Dominique 
Grade I - Team Test I 

5. 67,321 % 

Anastasja Vištalová 
CPEDI 3 – Mnichov (GER) – 

kůň Dominique 
Grade I - Freestyle Test I 

8. 68,500 % 

Anastasja Vištalová 
CPEDI 3 – Mnichov (GER) – 

kůň Dominique 
Grade I - Individual Test I 

8. 66,726 % 

 

 

Anastasja Vištálová  (4. místo na závodech světové úrovně CPEDI 3 v para jezdectví ve Waregemu, Belgie) 

 

STOLNÍ TENIS 

Mezinárodní závody ve stolním tenisu (Czech Open, Costa Brava Open, Copa Tango) 
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Čeští reprezentanti mají za sebou krátkou sezónu 2021. Bohužel, našim stolním tenistům se nepodařilo probojovat na 

LPH v Tokiu. I přesto ale v roce 2021 absolvovali 3 závody světové úrovně pod hlavičkou ITTF ve složení: Ivan Karabec, 

Zbyněk Lambert, Daniel Horut a Kristián Jelínek. 

MM Česka – Czech Open 2021 (CZE) 

Jedna z největších tuzemských akcí v oblasti parasportu v ČR se tradičně uskutečnila v Ostravě. Silně obsazenou kategorii 

byla již tradičně SM7 – Daniel Horut a Zbyněk Lambert reprezentovali ČATHS velmi slušně. Dan vyhrál svou skupinu, 

Zbyněk byl druhý. Oba tedy postoupili do ¼ finále, kde bohužel cesta obou našich borců skončila. 

Želízkem v ohni byl Ivan Karabec, který v kategorii SM10 ovládl svou skupinu a dostal se rovnou do semifinále, kde 

bohužel nestačil na Tibora Chmelu a bral tedy vynikající bronz! 

Srdnatě bojoval také nejmladší člen výpravy – Kristián Jelínek. Kristián skončil v základní skupině na 4.místě a nepodařilo 

se mu probojovat dále. 

V soutěži týmů se nejlépe vedlo dvojici Lambert-Horut, kteří v kategorii TM6-7 zvítězili v základní skupině a celkově brali 

stříbro! 

 

Výsledky: 

jméno název akce disciplína, zdr. třída umístění výkon 

Daniel Horut SM7 jednotlivci SM7 3. /// 

Zbyněk Lambert SM7 jednotlivci SM7 ¼ finále /// 

Ivan Karabec SM9-10, jednotlivci SM9-10 3. /// 

Kristian Jelínek SM6, jednotlivci SM6 skupina /// 

Kristian Jelínek TM6-7, týmy TM6-7 skupina /// 

Daniel Horut TM6-7, týmy TM6-7 2. /// 

Zbyněk Lambert TM6-7, týmy TM6-7 2. /// 

 

 

Hala v Ostravě při konání ITTF Czech Open 2021 
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MM Španělska – Costa Brava Open (ESP) 

Dalším prestižním, bodovaným turnajem, byla Costa Brava ve Španělsku. Na turnaj odcestovala za ČATHS trojice: 

Lambert, Horut a Jelínek. Karabec kvůli zranění nakonec do Španělska na poslední chvíli neodletěl. 

Stejně jako na Czech Open, také Horut s Lambertem v soutěži jednotlivců prošli dále do vyřazovacích bojů. Horut 

skupinu vyhrál a Lambert postoupil z druhého místa. Horut se probojoval nejdále a vypadl až v semifinále, tudíž mu 

náleželo výborné třetí místo a bronzová medaile! 

Jelínek skončil v jednotlivcích ve skupině. 

Soutěž týmů byla ve Španělsku pro naše barvy velmi úspěšná! Trojice Jelínek, Lambert, Horut zvítězila ve své skupině a 

vyřazovacím „pavoukem“ postoupili až do samotného finále, kde těsně nestačili na výběr z Polska. I přesto je ale stříbrná 

medaile v takto nabité konkurenci mimořádným úspěchem! 

Výsledky: 

jméno název akce disciplína, zdr. třída umístění výkon 

Daniel Horut SM7 jednotlivci SM7 3. /// 

Zbyněk Lambert SM7 jednotlivci SM7 ¼ finále /// 

Kristian Jelínek SM6, jednotlivci SM6 skupina /// 

Kristian Jelínek TM6-7, týmy TM6-7 2. /// 

Daniel Horut TM6-7, týmy TM6-7 2. /// 

Zbyněk Lambert TM6-7, týmy TM6-7 2. /// 

 

 

Zleva: Daniel Horut, Kristián Jelínek a Zbyněk Lambert se radují ze stříbrné medaile v kategorii týmů TM 6-7 
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MM Argentiny – Copa Tango (ARG) 

Stejná trojice jako ve Španělsku odletěla reprezentovat barvy ČR do daleké Argentiny. Copa Tango patří dlouhodobě 

k velmi obsazovaným a prestižním turnajům napříč spektrem ITTF. 

Jak je v této sezóně již zvykem, nejlépe si vedl Daniel Horut v kategorii SM7. V soutěži jednotlivců Daniel opět vyhrál 

skupinu a v semifinále narazil na svého reprezentačního kolegu – Zbyňka Lamberta, který do semifinále postoupil díky 

druhému místu ve skupině. Horut zvládl i finále s velkou grácii a dovezl do ČR zlatou medaili! Lambert bral bronz. 

Výborně si ale vedl i mladý Jelínek, který byl v jednotlivcích druhý ve skupině (kategorie SM6). V semifinále sice vypadl, 

ale Kristiánovi to stačilo na bronzovou medaili, což je pro našeho benjamínka opravdu mimořádný úspěch a první 

medaile z velkých závodů v jednotlivcích. 

Soutěž týmů byla pro naše barvy opět velmi vydařená. Trojice Horut, Jelínek a Lambert úřadovali a vybojovali stříbrnou 

medaili v kategorii TM6-7. 

Turnaj v Argentině hodnotíme po výsledkové stránce velmi pozitivně. 

Výsledky: 

jméno název akce disciplína, zdr. třída umístění výkon 

Daniel Horut SM7 jednotlivci SM7 1. /// 

Zbyněk Lambert SM7 jednotlivci SM7 3. /// 

Kristian Jelínek SM6, jednotlivci SM6 3. /// 

Kristian Jelínek TM6-7, týmy TM6-7 2. /// 

Daniel Horut TM6-7, týmy TM6-7 2. /// 

Zbyněk Lambert TM6-7, týmy TM6-7 2. /// 
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STŘELBA 

Letní paralympijské hry v Tokiu 

Po velmi dlouhé době máme tu čest, že můžeme tvrdit, že máme zástupce střelby na LPH. A účast rovnou dvojnásobnou. 

Jakub Kosek a Tomáš Pešek bojovali v Tokiu o co nejlepší umístění. Oba borci v Tokiu zažili premiérový start v 

paralympijském závodě. Zrak byl upřen zejména na Tomáše, přeci jen se jedná o mistra Evropy, mistra světa a 

dvojnásobného nejlepšího handicapovaného sportovce roku. Tomášovy úspěchy za roky 2018-2020 byly skutečně 

z jiného svět. 

První střelecký den byl pro Tomáše Peška a Jakuba Koska bohužel bez finálové účasti. Oba absolvovali kvalifikaci v 

disciplíně P1 – vzduchová pistole SH1 na 10 metrů a čeští reprezentanti obsadili jedenácté, respektive 27. místo. Do klání 

o zisk cenných kovů postupovalo osm nejlepších střelců. 

Nepříjemná zkušenost potkala Peška hned následující den ráno, kdy měl zahájit kvalifikační střelbu pistolí na 25 metrů 

P3, ale bohužel kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním problémům musel celý závod vynechat. V soutěži se tak 

představil pouze Jakub Kosek a v rámci dvou kvalifikačních střeleckých sérií obsadil 28., respektive 24. místo. 

Český střelec Tomáš Pešek ve své třetí disciplíně – střelba z pistole na 25 metrů – bojoval ze všech sil, ale ani dnes se mu 

nepodařilo proklouznout mezi nejlepší osmičku zaručující účast v nadcházejícím finále. Celkově obsadil 33. místo a hry v 

Tokiu tak pro něj byly především o sbírání zkušeností pro další velké závody a šampionáty, stejně tak pro jeho 

reprezentačního kolegu Jakuba Koska. 

Výsledky: 

jméno disciplína, zdr. tříd umístění výkon  

Jakub Kosek P1-Mens 10m Air Pistol SH1 27. 533 

Jakub Kosek P3-Mixed 25m Postol SH1 28. 262 

Tomáš Pešek P1-Mens 10m Air Pistol SH1 11. 559 

Tomáš Pešek P4-Mixed 50m Pistol SH1 33. 486 

 

 

Tomáš Pešek v bojích o finále na paralympijské střelnici v Tokiu na LPH 
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Světový pohár IPC v AI-Ain (UAE) 

SP v Emirátech byl pro naše borce (Pešek s Koskem) první a poslední velkou zkouškou před LPH v Tokiu. Dvojice střelců 

odletěla do Al-Ain pod dohledem manažera střelby – Oldy Janči. 

Největší pozornost poutala disciplína P1 (vzduchová pistole na 10m). Tomášovi se opravdu těsně nepodařilo postoupit 

do finálové osmičky a skončil bohužel na 10.místě. Kuba Kosek skončil 18.místě a P1 byla naše nejúspěšnější disciplína 

na Světovém poháru. 

Nejméně úspěšná byla disciplína P3 (malorážka, 25m). Pešek byl čtrnáctý a Kosek obsadil poslední šestnácté místo. 

Podobně se našim klukům nedařilo ani v disciplíně P4. 

Výsledky: 

jméno Disciplína + zdravotní třída umístění výkon 

Tomáš Pešek P1-Mens 10m Air Pistol SH1 10. 559-7x 

Tomáš Pešek P3-Mixed 25m Postol SH1 14. 512-7x 

Tomáš Pešek P4-Mixed 50m Pistol SH1 23. 473-3x 

Jakub Kosek P1-Mens 10m Air Pistol SH1 18. 539-5x 

Jakub Kosek P3-Mixed 25m Postol SH1 16. 508-10x 

Jakub Kosek P4-Mixed 50m Pistol SH1 21. 482-3x 

 

 

Jakub Kosek trénuje na SP IPC v Al-Ain 2021 
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Zasedání Výkonného výboru ČATHS v roce 2021 

VV ČATHS: 

předseda – Viktor Zapletal 

členové VV:  Roman Gronský, Jaroslava Krakovičová, Eva Kacanu, Petra Syrovátková, Vladimír Čáp (20.11.2021 

rezignoval na funkci člena VV ČATHS ze zdravotních a osobních důvodů), David Šnajdr 

1. Schůze VV ČATHS (04.02.2021, on-line, platforma ZOOM) 

Přítomni: V. Zapletal, J. Krakovičová, E. Kacanu, D. Šnajdr, R. Gronský, P. Syrovátková 

omluveni: V. Čáp 

 

Body k projednání: 

1) Rozpočet + financování 2021 

2) Účetní osnova 2021 

3) Informace z VG ČPV 

4) Gestorství NSA – odložení na rok 2022 

5) Členská schůze ČATHS – předběžné datum 

6) Přechod reprezentantů lukostřelby pod ČLS 

7) Vznik komisí ČPV – nominace 2 členů svazu za každý sport 

8) Ostatní (reprezentační smlouvy, status profesionálního sportovce, ukončení členství ČABV,…) 

 

2. Schůze VV ČATHS (04.10.2021 on-line, platforma ZOOM) 

Přítomni: V. Zapletal, J. Krakovičová, E. Kacanu, P. Syrovátková 

Omluveni: R. Gronský, V. Čáp, D. Šnajdr 

 

Body k projednání: 

1) Informace z VG ČPV - Nové stanovy ČPV, termín členské schůze ČPV, vznik nových sportovně 

technických výborů ČPV (participace ČATHS),… 

2) Gestorství – atletika + jachting (návaznost na nové stanovy ČPV, nutná úprava koncepce atletiky 

ČATHS) 

3) Návrhy na kandidáty do vedení ČPV za ČATHS – předseda, 2 místopředsedové, 4 členové VV ČPV 

4) VH ČATHS – termín, program 

5) Různé 

 

 



29 

 

3. Schůze VV ČATHS (10.11.2021 on-line, platforma ZOOM) 

Přítomni: V. Zapletal, J. Krakovičová, E. Kacanu, D. Šnajdr, R. Gronský, P. Syrovátková 

Omluveni: V. Čáp 

 

Body k projednání: 

1) Gestorství – atletika + jachting (Úprava stanov, členství nových TJ/SK (případně individuálních 
sportovců) v ČATHS,…) 
 
2) VH ČPV – termín 04.12.2021 v hotelu Pyramida, Praha 6 

 

3) Různé – datová schránka ČATHS,… 

 

Zasedání Členské schůze ČATHS v roce 2021 

- datum konání: 23. listopadu 2021 

- místo konání:  v Praze, budova ČUS, Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6, místnost č. 234 

- program schůze:  viz webové stránky ČATHS: https://www.caths.cz/wordpress/wp-

content/uploads/2021/10/Program-%C4%8CS_2021.pdf  

- zápis ze schůze: viz webové stránky ČATHS: https://www.caths.cz/wordpress/wp-

content/uploads/2021/10/Program-%C4%8CS_2021.pdf  

Zpráva o financování ČATHS v roce 2021 

Financování ČATHS probíhalo v roce 2021 z několika zdrojů: 

Dotace NSA 

- Oproti předchozím rokům se státní financování sportu přesunulo z MŠMT na Národní sportovní agenturu 

(NSA) 

- Metodika přidělování dotací na rok 2021 i přesto je velice podobná, jako v předchozích letech na MŠMT 

- Pro sport ZPS 2021 byly vypsány 4 Výzvy: 

1) Podpora reprezentace ZPS 2021,  

2) Podpora sportovních svazů – oblast parasport 2021, 

3) Podpora SK/TJ ZPS 2021 a účast na Významných sportovních akcích ZPS 2021 

- ČATHS žádala o dotace ve třech Výzvách (1, 2 a 3), ČATHS na rozdíl od přechozích 3 let mělo konečně možnost 

žádat o dotaci na „Podporu sportovních svazů ZPS“. V minulých letech bylo naší asociaci upřeno (z našeho 

pohledu účelově ze strany MŠMT) v tomto programu žádat o podporu. 

Dotace a příspěvky – prostřednictvím ČPV 

- příspěvky z nadací, které obdržel ČPV a pak dle klíče rozdělil do svazů handicapovaných – pro rok 2021 pouze 

nadace ČEZ – čerpáno v roce 2022 

Přefakturace nákladů, dary, úroky 

- Spolufinancování nákladů na reprezentaci členy ČATHS – osobní granty, nadační příspěvky, vlastní zdroje, 

samoplátci,… 

https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Program-%C4%8CS_2021.pdf
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Program-%C4%8CS_2021.pdf
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Program-%C4%8CS_2021.pdf
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Program-%C4%8CS_2021.pdf
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Příjmy 2021 
Dotace NSA 

Příjmy ze státních dotací NSA byly následující: ze Sportovní reprezentace ZPS 2021 bylo celkem 5.886.250 Kč a  

Individuální členové ČATHS (podpora TJ/SK) => 399 228 Kč a Podpora sportovních svazů ZPS => 1.460.959,- Kč 

Metodika NSA v rámci Sportovní reprezentace ZPS byla podobná (spíše úplně stejná) jako v roce 2020. Vykázaní 

sportovci dle kritérií Národní sportovní agentury měli přiděleny „osobní“ budgety ve čtyřech hlavních úrovních – A1 = 

450 000, A2 = 300 000, B = 133 000, C = 33 250 a D, kde ČATHS o dotaci nežádalo (jedná se o dotaci na podporu 

reprezentačních týmů). Tyto finanční prostředky byly vázány pouze na náklady úzce spojené se sportovními aktivitami 

daných reprezentantů (plány aktivit reprezentantů). Sportovci (potažmo reprezentační týmy), kteří nesplnili kritéria NSA 

na zařazení do financování, nebyli z prostředků na sportovní reprezentaci financováni, jejich financování přebíraly SK a 

TJ z Výzvy č. 3.   

Nestátní prostředky ČPV byly (jsou) pro rok 2021 pouze nadační příspěvek ČEZ, který je bude převeden do roku 2022, 

výše podpory: 171tis. Nestátní příspěvek pro svazy ČPV (příspěvky z nadací ČPV) se v roce 2021 neuděloval, nicméně 

členské svazy nemusely ČPV platit pro rok 2021 žádné členské příspěvky, dále dar, který se účelově váže na konkrétního 

sportovce – dar od Štěpána Jelínka (29.500,- Kč). 

Do konce roku bude nutné využít příspěvek Š. Jelínka (prostřednictvím společnosti DD makléřská) na stolního tenistu 

Kristiána Jelínka. 

 

Státní dotace NSA 2021: 

Podpora sportovní reprezentace ZPS 2021   5 886 250 

Podpora sportovních svazů – oblast parasport 2021 1 460 959 

Podpora SK/TJ ZPS 2021 – individuální členové ČATHS    399 228 

Nestátní prostředky ČPV:    

Příspěvek ČEZ          171tis (čerpáno v roce 2022) 

Nestátní prostředky ostatní: 

Dar Jelínek                  29 500  

Přefakturace, úroky, další výnosy: 

Přefakturace, úroky, další výnosy                    ~   1 006 000  

Zápočtové výnosy: 

Zápočtové výnosy               70 000 

 

 

CELKEM               ~ 8.852 tis Kč 

 

Výdaje 2021 
Finanční prostředky rozpočtované v roce 2021 byly rozdělovány schváleným klíčem rozpočtu a ve „Výzvě - Sportovní 

reprezentace ZPS 2021“ dle kritérií osobních budgetů dle metodiky NSA.   

Sportovní reprezentace: 

- financování reprezentantů v daných sportovních odvětvích: atletika, boccia, cyklistika, střelba, stolní tenis, jachting 

a jezdectví 
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- atletika 23 reprezentantů – celkový objem 2 478 250 Kč 

- boccia 7 reprezentantů – celkový objem 332 500 Kč 

- cyklistika 6 reprezentantů – celkový objem 1 199 250 Kč 

- střelba 3 reprezentanti – 616 250 Kč 

- stolní tenis 4 reprezentanti – 532 000 Kč 

- jachting 2 reprezentanti – 266 000 Kč 

- jezdectví 1 reprezentant – 133 000 Kč 

- variabilní složka „talent“ – 329 000 Kč 

Výše uvedené finanční prostředky byly/jsou vynaloženy na reprezentaci ČR a náklady podléhající účelovému určení 

metodiky NSA. 

Dále je sportovní reprezentace v roce 2021 financována z prostředků dotace NSA - individuální členství (Podpora TJ/SK), 

nadace ČEZ, vlastních zdrojů a z darů. 

 

Provoz svazu:  

– podpora prostřednictvím dotace NSA – Podpora sportovních svazů ZPS 2021: - rozpočtováno celkem 1.461 tis 

- náklady hrazené z dotace NSA: 1.461 tis 

- dofinancování z nestátních prostředků, darů a prostředků ČOV – viz níže 

Výdaje na sportovní činnost: 

Sportovní reprezentace – dotace NSA       5 886 250 

Individuální členové - sportovní reprezentace – dotace NSA       399 228 

Sportovní reprezentace – nadace ČEZ         převedeno 2022 (0,-) 

Sportovní reprezentace - prostředky ČOV mládež             4 500 

Sportovní reprezentace - dary             29 500 

Sportovní reprezentace - vlastní zdroje                          41 500 

 

 

Mandatorní výdaje: 

Mzdové prostředky          700 000,00 

Odvody           198 800,00 

Provozní náklady + ostatní služby(nájemné, pojistné, služby, energie, telekomunikační služby,…)                 650 000,00 

Příspěvek střešní organizaci ČPV        0 

Příspěvek IWAS          15 500,00 

Odpisy DHM + jiné ostatní náklady + Přefakturace (náklady samoplátci)                 950 000,00 

 

CELKEM                   ~  8.991 tis Kč 
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Zvláštní poděkování 

Zvláštní poděkování patří všem sponzorům a podporovatelům, kteří se nemalou měrou podíleli na podpoře ČATHS a 

jejich sportovců. 

Velký dík patří Národní Sportovní Agentuře, bez jejíž dotačních prostředků by se ČATHS a sport handicapovaných 

v žádném případě neobešly. 

Závěr 

Rok 2021 byl pro Českou asociaci tělesně handicapovaných sportovců rokem COVIDU-19 (podobně jako 2020), nicméně 

oproti roku 2020 proběhla celá řada sportovních událostí, které byly v minulosti byla přeloženy, včetně Letních 

paralympijských her v Tokiu. 

Byl ale také 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. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Pavlík        Schválil: Mgr. Viktor Zapletal 

 

V Praze dne 30.06.2022 

 

 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 Seznam reprezentantů zařazených v projektu NSA Sportovní reprezentace 2021 

Příloha 2  Sportovní reprezentace – Tabulka rozpočtu a vyúčtování dotace NSA 2021 

Příloha 3  Podpora individuálních členů ČATHS – Tabulka rozpočtu a vyúčtování dotace NSA 2021 

Příloha 4  Provozní a mandatorní výdaje - Tabulka rozpočtu a vyúčtování dotace NSA 2021 

Příloha 5  Rozvaha 2021 

Příloha 6  Výkaz zisku a ztráty 2021 
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Příloha 1 - Seznam reprezentantů zařazených v projektu NSA Sportovní reprezentace 2021 

REPREZENTANTI ZAŘAZENI DO DOTACE NSA 
V PROGRAMU PODPORA SPORTOVNÍ 

REPREZENTACE V ROCE 2021 
poř. číslo jméno  příjmení sport budget 

1 Tomáš Pešek střelba 
450 000,00 

Kč 

2 Aleš Kisý atletika 
450 000,00 

Kč 

3 Kateřina Antošová cyklistika 
300 000,00 

Kč 

4 Patrik Jahoda cyklistika 
300 000,00 

Kč 

5 Ivo Koblasa cyklistika 
300 000,00 

Kč 

6 Radim Běleš atletika 
133 000,00 

Kč 

7 Jaroslav Brož atletika 
133 000,00 

Kč 

8 Michal Enge atletika 
133 000,00 

Kč 

9 Tereza Jakschová atletika 
133 000,00 

Kč 

10 Eva Kacanu atletika 
133 000,00 

Kč 

11 Martin Kukla atletika 
133 000,00 

Kč 

12 Anna Muziková atletika 
133 000,00 

Kč 

13 Stanislav Náčin atletika 
133 000,00 

Kč 

14 Miroslava Obrová atletika 
133 000,00 

Kč 

15 Jaroslav Petrouš atletika 
133 000,00 

Kč 

16 František Serbus atletika 
133 000,00 

Kč 

17 Dušan Ščambura atletika 
133 000,00 

Kč 

18 Jan Vaněk atletika 
133 000,00 

Kč 

19 Josef Žabka boccia 
133 000,00 

Kč 

20 Václav Antal cyklistika 
133 000,00 

Kč 

21 Tomáš Mošnička cyklistika 
133 000,00 

Kč 

22 Daniel Bína jachting 
133 000,00 

Kč 

23 Alexander Sadílek jachting 
133 000,00 

Kč 
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24 Anastasja Vištálová jezdectví 
133 000,00 

Kč 

25 Ivan Karabec stolní tenis 
133 000,00 

Kč 

26 Daniel Horut stolní tenis 
133 000,00 

Kč 

27 Zbyněk Lambert stolní tenis 
133 000,00 

Kč 

28 Kristián Jelínek stolní tenis 
133 000,00 

Kč 

29 Jakub Kosek střelba 
133 000,00 

Kč 

30 Vojtěch Konečný atletika 33 250,00 Kč 

31 Přemysl Liška atletika 33 250,00 Kč 

32 Jan Majo atletika 33 250,00 Kč 

33 Anna Marcaníková atletika 33 250,00 Kč 

34 Lenka Morcinková atletika 33 250,00 Kč 

35 Jan Moštěk atletika 33 250,00 Kč 

36 Michal Rotter atletika 33 250,00 Kč 

37 Adéla Sekyrová atletika 33 250,00 Kč 

38 Filip Vartoň atletika 33 250,00 Kč 

39 Jan Bajtek boccia 33 250,00 Kč 

40 Natalija Blažková boccia 33 250,00 Kč 

41 Simona Blažková boccia 33 250,00 Kč 

42 František Petrák boccia 33 250,00 Kč 

43 Jiří Svojanovský boccia 33 250,00 Kč 

44 Milan Svojanovský boccia 33 250,00 Kč 

45 Michal Stark cyklistika 33 250,00 Kč 

46 František Konečný střelba 33 250,00 Kč 
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Příloha 2 - Sportovní reprezentace – Tabulka rozpočtu a vyúčtování dotace NSA 2021 
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Příloha 3 - Podpora individuálních členů ČATHS – Tabulka rozpočtu a vyúčtování dotace NSA 2021 
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Příloha 4 - Provozní a mandatorní výdaje - Tabulka rozpočtu a vyúčtování dotace NSA 2021 
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Příloha 5 – Rozvaha 2021 

 



44 

  



45 

  



46 

  



47 

 

Příloha 6 –  Výkaz zisku a ztráty 2021 
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