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1. Rekapitulace uplynulého období 

 
Činnost roku 2013 byla významně ovlivněna snížením dotace z MŠMT o více než milon korun a 
informaci o celkových financích jsme se dozvěděli až v červnu 2013. Tato situace dlouhodobě 
komplikuje činnost sportů jak na rozvojové tak na vrcholové úrovni. Bohužel rok 2014 vypadá ještě 
hůř. Do doby vydání výroční zprávy o činnosti za rok 2013 neobdržel ČSTPS jako jediný ze všech 
svazů Rozhodnutí MŠMT o přidělení státní dotace. Sportovci a kluby jsou tedy opět vystaveni 
nejistotě a jsou nuceni činnost omezovat na tu, kterou jsou schopni ufinancovat z vlastních zdrojů.  
 
V roce 2012 podepsali představitelé Českého paralympijského výboru (ČPV), Českého svazu tělesně 
postižených sportovců (ČSTPS) a České asociace tělesně handicapovaných sportovů (ČATHS) 
Memorandum o porozumění, ve kterém se mimo jné zavázali sjednotit obě organizace pro sport 
tělesně postižených v ČR do konce roku 2012. Ke sjednocení v roce 2012 nedošlo ani do 30. 6. 
2013, kdy ČATHS odmítla uskutečnit valnou hormadu v průběhu června 2013. Termínem 
předpokládaného sloučení byl tedy termín valných hromad obou organizací stanovený na 7.9.2013. 
Obě orgnaizace se dohodly, že proces sloučení bude realizován dle nového občanskéh zákoníku. 
ČATHS odmítla proces vstupu ČATHS do ČSTPS. Představitelé ČSTPS tedy ustoupili a navrhli 
proces fúze sloučením ČSTPS do ČATHS, kdy by de facto ČSTPS zanikl a pokračovala by dále 
ČATHS se zmněněným názvem a novými členy orgánů. Ani tento proces ČATHS neodsouhlasila a 
požadovala neopodstatněně paritu mandátů na valné hromadě. Poté co selhal proces sloučení 
schválila valná hromada ČSTPS vstup čenů ČATHS do ČSTPS s navýšením mandátů na úrveň 
mandátů ČSTPS. Ani tento návrh, který přivítal i právní zástupce ČPV nebyl ze strany ČATHS 
akceptován a na stranu ČATHS se zřetelně postavil i ČPV. ČATHS a ČPV si vzaly jako záminku 
neuhrazenou činnost sportů a sportovců z roku 2005, tedy z období, kdy byly finance na sport členů 
ČSTPS neoprávněně odkolněny do ČATHS s tím, že tyto nevymahatelné závazky ČSTPS označily 
ČATHS a ČPV jako dluhy.  
 
Dle stanov ČPV není ČATHS členem ČPV od 1.1.2013 a přesto je stále z ČPV financována. ČATHS 
nemá mezinárodní zastřešení a dle metodiky MŠMT by neměla být financována z prostředků MŠMT. 
  
ČSTPS má řádné mezinárodní zastřešení v IWAS (International Wheelchair and Amputee Sports 
Federation) a na valné hromadě IWAS v roce 2013 byla R. Kučírková, zvolena do výkonného výboru 
IWAS na čtyřleté období.  
 
ČSTPS se bude i nadále snažit o dodržování právních norem a o nastavení standardních poměrů ve 
sportu zdravotně postižených v ČR. 
 
Ze sportovních výsledků je nutné vyzdvihnout stříbro Kateřiny Liškové z Mistrovství světa v plavání 
2013 (kvůli postoji ČPV přišla Kateřina o paralympijské hry, mistrovství světa a mistrovství Evropy 
v letech, kdy ČPV neoprávněně nepovažoval ČSTPS za svého člena), stříbro Jirky Suchánka 
z Mistrovství Evropy ve stolním tenise a zlato a stříbro z trial orienteeringu pro Janu Kosťovou a 
Pavla Dudíka. Z týmových výkonů hodnotíme nejlépe reprezentaci vozíčkářského ragby, která se 
probojovala na Mistrovství Evropy. 
 
20. 6. 2014 
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2. Představení organizace 
 Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS) je nestátní nezisková organizace, právní 

formou spolek, zaštiťující sportovní aktivity osob s pohybovým postižením (amputace, míšní 
léze a další typy postižení ať již vrozené, nebo v průběhu života získané vlivem úrazu nebo 
nemoci) od úrovně rehabilitační, rekreační až po výkonnostní a vrcholovou, tedy 
paralympijskou. ČSTPS je zakládajícím členem Českého paralympijského výboru. Kořeny 
vzniku ČSTPS lze vysledovat již v 60. letech 20. století a na půdě ČR se konala sportovní 
soutěž tělesně postižených v Rehabilitačním ústavu Kladruby již v roce 1948 před hrami ve 
Stoke Mandeville. V roce 2005 sdružoval svaz 87 sportovních klubů s více než třemi 
tisícovkami členů ve 25 sportech.  

 Svaz je jediným a výlučným zástupcem ČR v mezinárodní střešní organizaci tělesně 
postižených sportovců IWAS (International Wheelchair Amputee Sports Federation), která je 
zakládající organizací Mezinárodního paralympijského výboru (IPC).  

 V roce 2004 byl ČSTPS neoprávněně vyřazen ze struktury ČPV a následně i UZPS. V tomto 
smyslu rozhodly soudy v roce 2010 ve prospěch ČSTPS. Vzápětí došlo k vyloučení ČSTPS 
z ČPV pro tzv. neplacení členských příspěvků, což soud v roce 2011 shledal jako rozhodnutí 
v rozporu s dobrými mravy. Přes toto soudní rozhodnutí a přes suspendaci ČPV z IPC v září 
2011 nebyla svazu ze strany ČPV přidělena finanční podpora a ze strany MŠMT nedošlo 
k uvolnění dotace. První finanční podpora z ČPV, UZPS a MŠMT po osmi letech byla svazu 
přidělena koncem roku 2012 a vzhledem k rozsáhlým škodám, které se podepsaly jak na 
stavu členské základny, tak především na počtu výkonných sportovců se jednalo o pdporu 
nesrovnatelnou s výší běžnou do roku 2004. 

 V současné době sdružuje ČSTPS 17 sportů z toho 10 paralympijských a 58 klubů. Sporty 
řídí sportovně technické komise (STK) a v některých případech převzaly funkci STK národní 
federace sportů.  

 
3. Poslání 

 Představit sportovce s tělesným postižením jako osoby, které mohou díky sportovní činnosti 
žít aktivní a plnohodnotný život a tím pozitivně podporovat integraci a odstraňovat bariéry. 

 Podporovat zapojování dospělých osob s tělesným postižením do pravidelné sportovní 
činnosti. Sportovní činnost postižených v sobě spojuje prvky fyzické aktivity kondičního 
charakteru vedoucí k udržení nebo zlepšení fyzické kondice, prvky rehabilitační s cílem 
postupné eliminace nebo kompenzace projevu postižení a především prvky sociální 
interakce, které hrají důležitou roli pro jednodušší začlenění člověka s postižením do 
společnosti.  

 Zajistit sportovní reprezentaci ČR a související přípravu reprezentantů především na vrcholné 
mezinárodní soutěže typu mistrovství světa, Evropy, Světové poháry, Evropské poháry a 
paralympijské hry a mezinárodní kvalifikační soutěžích na tyto vrcholné závody. 

 Podporovat souvislou přípravu a zajištit odpovídající tréninkové, materiální a zdravotní 
podmínky tak, aby vyhovovala specifikům sportovní přípravy s ohledem na existující typ a 
rozsah tělesného postižení.  

 Přínosem výsledků elitních sportovců ze zahraničních soutěží bude i větší zájem o sportovní 
aktivity z řad handicapovaných osob, které by prostřednictvím kondičního a vrcholového 
sportu získávali pevnější vztah k aktivnímu a nezavislému způsobu života.  

 
 

4. Cíle 
 zapojit co největší počet osob s tělesným postižením do pravidelné sportovní činnosti 

 rozvíjet sport pro osoby s tělesným postižením na všech úrovních  

 zlepšit fyzickou kondici osob s tělesným postižením 

 minimalizovat zdravotní postižení a zajistit odpovídající rehabilitaci  

 podpořit sociální integraci osob s tělesným postižením 

 zvýšit povědomí o sportu tělesně postižených mezi nepostiženou populací 

 minimalizovat postižení z pohledu vlastního vnímání 

 zajistit optimální podmínky pro provozování široké nabídky sportů na celém území ČR 
prostřednictvím sportovních klubů, TJ a oddílů sdružených v ČSTPS 

 zajistit podmínky pro kvalitní reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích 

 organizovat domácí i zahraniční soutěže na území ČR 
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5. Oblasti činnosti 
 Celoroční pravidelná činnost 17 sportů realizovaná prostřednictvím 58 sportovních klubů; 

 Reprezentační činnost realizovaná prostřednictvím Sportovně technických komisí příslušných 
sportů zajišťujících přípravu na Evropské a světové šampionáty a paralympijské hry; 

 Kontaktní činnost realizovaná prostřednictvím aktivit v rehabilitačních ústavech, spinálních 
jednotkách, Kladrubských her a sportovních kempů pro začátečníky; 

 Prezentace sportů ČSTPS;  

 Pořádání domácích soutěží (ligové soutěže, České poháry), oblastních, republikových a 
mezinárodních závodů na území ČR; 

 Účast na mezinárodních závodech (národní šampionáty jiných zemí, ME, MS, PH, EP, SP, 
Světové hry IWAS, Mistrovství světa juniorů IWAS apod.); 

 Rozvojová činnost realizovaná prezentací nových sportů aplikovaných pro osoby s tělesným 
postižením; 

 
6. Sportovní činnost - paralympijské sporty 

 
Fnanční podpora ze strany Českého svazu tělesně postižených sportovců je minimálním příspěvkem na 
činnost. Většinu financí na zajištění kompletní činnosti si musí zajistit kluby a sportovci sami. 
 
 
HANDBIKE – cyklistika pro sportovce „sedící“ 

Handbike je speciálně upravené kolo, kdy k pohybu vpřed využívá sportovec síly horních končetin. 
Handbike patří do cyklistiky a je zařazen pod mezinárodní federaci nepostižených cyklistů UCI. Na letních 

paralympijských hrách v Aténách 2004 měl handbike premiéru mezi paralympijskými sporty.  
Sportovci ČSTPS se účastní České poháru, MČR a mezinárodníh závodů (Světový pohár, EHC a PH). 
Finanční prostředky byly využity na úhradu části nákladů suvisejícíh s účastí sportovců na závodech EHC 
Rosenau, UCI Oesingen, EHC Fossano, domácích závodech včetně Českého poháru a MČR. 
 
JEZDECTVÍ  
Jezdectví se v našem svazu profiluje ve dvou jezdeckých disciplínách, a to v paradrezuře a paravoltiži. 
Jezdectví patří ke sportům, kde se velmi intenzivně propojuje sportovní aktivita s rehabilitačními aspekty 
jízdy na koni. V pěti sportovních klubech se jezdectví věnují především děti a mládež. Oblíbenost tohoto 
sportu je posílená přítomností velmi úzkého vztahu jezdce a koně, kdy výkon či užitek vzniká na základě 
vzájemné harmonické spolupráce. 
Z rozpočtu ČSTPS byly hrazeny částečné náklady související s pořádáním Mezinárodního mistrovství ČR 
v paradrezuře. 
 
LYŽOVÁNÍ 
Lyžování je rozděleno do kategorií stojící, sedící (monoski) a zrakově postižení a výsledky sportovců jsou 
přepočítávány koeficientem dle jednotlivých klasifikačních tříd. Sedící sportovci lyžují na monolyži, což je 
upravená sedačka upevněná pomocí tlumiče na jedné lyži. Stabilitu udržuje lyžař pomocí dvou 
stabilizátorů (zkrácené francouzské hole, na jejichž konci jsou připevněny speciální lyžičky).   
MČR bylo z důvodu špatných sněhových podmínek zrušeno.  
Z finančních prostředků byly hrazeny náklady na licence pro reprezentanty, na soustředění, na závody 
IPCAS ve Veysonnaz, Roll Rinnu, Landgraafu, Pitztale. 
 
PARACANOE 
Paracanoe je novým paralympijským sportem zařazeným do programu paralympijských her v Riu de 
Janeiru. V roce 2013 se sportovkyně věnovala mateřským povinnostem a na závodní dráhu se plánuje 
vrátit v roce 2014. 
 
PLAVÁNÍ 
Je jedním z nevýznamnějších paralympijských sportů ve svazu a pravděpodobně sportem s nejlépe 
vypracovaným systémem náboru a aktivního začlenění nových plavců do programu. Plavání je 
provozováno na úrovni rehabilitační, kondiční i vrcholové a nabízí síť plaveckých sportovních klubů po 
celé republice, kde je výuka a trénink nabízen všem zájemcům Závodníci jsou rozděleni do 10 
klasifikačních tříd (S1 plavci s nejtěžším postižením až S10 plavci s nejlehčím postižením).  
Téměř 100 plavců se pravidelně účastní série závodů Českého poháru (Pohárek, Strakonice Cup, 
Strahov Cup), klubových závodů a MČR v plavání. 



ČSTPS VZ 2013 Stránka 5 
 

V roce 2013 se plavci vrátili po šesti letech na vrcholnou sutěž v podobě Mistrovství světa 2014, kde 
Kateřina Lišková vybojovala stříbro v disciplíně 50m znak, Tomáš Hlavinka páté místo na 50m prsa, 
Vojtěch Franěk šestémísto na 50m znak a Jana Berušková dvanácté místo na 50m motýlek. Plavci se též 
zúčastnili mezinárodního mistrovství německa IDM Berlín 2013. 
Z financí byly hrazeny plavecké licence IPC a část nákladů souvisejících s účastí na závodech IDM Berlín 
a Mistrovství světa 2013. 
 
RAGBY VOZÍČKÁŘŮ 
Ragby vozíčkářů patří mezi zástupce kolektivních paralympijských sportů určených pro osoby s nejtěžším 
tělesným postižením, kvadruplegiky – osoby s postižením i horních končetin. V rámci sportu je 
organizována národní ligová soutěž, z níž se rekrutuje reprezentace pro mezinárodní turnaje. V roce 
2013 vybojovala reprezentace na kvalifikačním turnaji v Irsku účast na Mistrovství Evropy 2013. 
Mezi domácí soutěže patří liga, Český pohár a mezinárodní turnaje pořádané v ČR. Kluby se též 
účastnily mezinárodních klubových turnajů. 
Z rozpočtu ĆSTPS byly hrazeny částečně náklady související s účastí reprezentace na kvalifikačním 
turnaji na mistrovtví Evropy v Dublinu, s pořádáním meznírodního turnaje Ragbymánia, se zajištěním 
soustředění, Českého poháru a cestovné na ligové soutěže.  
 
STOLNÍ TENIS  
Stolní tenis patří k tradičním a historicky i nejúspěšnějším sportům. Rozdělení stolního tenisu na sekci 
vozíčkářů a stojících poukazuje na specifika obou z nich a reflektuje klasifikační rozdělení dle typu 
postižení TT 1-5 jsou klasifikační třídy pro sedící a TT 6-10 jsou třídy pro stojící.  
 
STOLNÍ TENIS PARA 
V rámci domácí soutěže se pravidelně koná 7 – 10 kol Českého poháru, mistrovství ČR jednotlivců a  
družstev. 
Zfinančích prostředků byly hrazeny částečně nálady související s pořádáním Středoevropské ligy 
vozíčkářů a částečně startovné na Mistrovství Evropy, kde vybojoval Jiří Suchánek stříbrnou medaili. 
 
 
STOLNÍ TENIS STOJÍCÍCH 
Domácí soutěž je organizována formou Ligy bez bariér, mistrovstvím ČR a mezinárodními turnaji 
pořádaným na území ČR. 
Z důvodu nedostatku finančních prostředků se „stojící“ hráči neúčastnili žádných mezinárodních závodů. 
Z finančních prostředků byly hrazeny náklady na provoz herny, náklady související s pořádáním MČR  a 
mezinárodního turnaje a soustředění. 
 
STŘELECTVÍ   
Střelectví je paralympijským sportem, mezi jehož hlavní atributy patří koncentrovanost, sebekázeň a 
sebekontrola. Sportovci s různým typem postižení soutěží v kategorii stojících a sedících 
ČSTPS reprezentuje Pavel Děcký s ambicemi na účast na LPH Rio de Janeiro 2016.  
Sportovci byly uhrazeny náklady na licenci, dále pak částečně náklady související s účastí na domácích 
soutěžích Českého poháru, MČR a Světovém poháru v Turecku. 
 
TENIS VOZÍČKÁŘŮ  
Tenis na vozíku se v ČR rozvíjí již od roku 1995. Hráči jsou rozděleni pouze do dvou klasifikačních tříd 
(paraplegici a kvadruplegici) a jedinou výjimkou pravidel je, že míček může před odehráním spadnout 
dvakrát na zem. Za velký úspěch tenisu na vozíku lze považovat prvoúčast našeho reprezentanta 
Miroslava Brychty na Letních paralympijských hrách v Athénách 2004. 
Sportu byly uhrazeny náklady související s pořádáním MTT Karviná Indoor, pronájmem vdorců a 
trenérská činnost. 
 
TRIATLON 
Triatlon je novým paralympijským sportem, který se objeví na programu Letních paralympijských her 
v Riu de Janeiru v roce 2016. Triatlonu se věnuje především Zbyněk Švehla, kterému byly hrazeny 
částečné náklady na trénink a cestovné na triatlonové závody IM Berlín. 
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7. Sportovní činnost - neparalympijské sporty 
 
EWH – hokej na elektrických vozíkách respektive florbal na elektrických vozíkách je sportem IWAS pro 
osoby s nejtěžším typem postižení, kteří se mohou pohybovat pouze na elektrickém vozíku. V ČR se 
pořádá ligová soutěž a mezinráodí klubové turnaje. 
Z rozpočtu ČSTPS byly hrazeny částečně náklady na dopravu na mezinárodní turnaj v Notwillu. 
 
FLORBAL  
Florbal vozíčkářů je atraktivní, technická kolektivní hra, která umožňuje osobám s tělesným postižením 
plné začlenění do týmu. Florbal vozíčkářů je ojedinělý tím, že hráčská družstva mohou být smíšená; 
společně mohou hrát muži i ženy. Florbal vozíčkářů je také vhodným doplňkovým sportem pro mnohé 
úspěšné sportovce a paralympioniky. Vozíčkářská florbalová liga je souhrn jednotlivých ligových kol, 
kterých se účastní osm týmů a jednotlivá kola pořádají sportovní kluby. 
Z rozpočtu ČSTPS byly hrazeny náklady související s účastí reprezentace na mezinárodním turnaji 
Paragames v Holandsku. 
 
KUŽELKY  
Velká obliba především u skupiny dospělých vytvořila z kuželek za dlouhou dobu jejich působnosti velmi 
oblíbený sport. Ač bez paralympijských ambicí vytváří a nabízí kuželky svojí organizovaností tréninků 
v oddílech, pořádáním častých turnajů a systémem republikových soutěží zajímavou sportovní aktivitu 
široké základně osob s tělesným postižením. 
Do  Českého poháru jsou zapojeno cca 40 sportovců, kde se v rámci 6 kol nominují na MČR.  
Finanční prostředky byly využity na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním MČR. 
 
ORIENTAČNÍ ZÁVOD  
Orientační běh je individuální sport, který využívá v ideálním poměru svaly i hlavu. Kromě fyzického 
nasazení prověřuje orientační schopnosti, rozhodnost, všímavost a představivost. Nabízí prostor jak 
rekreačním sportovcům, tak těm, kteří mají vyšší ambice a hledají výzvy. 
V České republice se věnují sportovci různým disciplínám „orienťáku“. Rychlostní orientační závody jsou 
organizovány v terénu sjízdném jak pro zdatnější paraplegiky na mechanickém vozíku, tak pro více 
postižené vozíčkáře na elektrickém vozíku nebo s doprovodem.  
Větší část aktivit však v současnosti představují závody v Trail Orienteeringu (trail-o), integrační 
disciplíně, která se již několik let úspěšně rozvíjí i v naší republice, a která je jedinou mezinárodně 
uznávanou disciplínou orientačních závodů, ve které je možné reprezentovat Českou republiku i na 
mezinárodní úrovni. Reprezentace se pravidelně účastní mistrovství světa, mistrovství Evropy a dalších 
mezinárodních závodů v rámci přípravy na vrcholné podniky roku. 
Trail-o i jeho novější odnož TempO jsou disciplíny zaměřené na rozdíl od běžného orientačního běhu 
především na přesné čtení mapy a rychlé a správné rozhodování. Obě disciplíny jsou otevřené všem bez 
rozdílu hendikepu a přinášejí tak velkou výzvu při soupeření se zdravými závodníky.  
Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů souvisejících s účastí reprezentace na Mistrovství 
světa ve Finsku. 
 
ŠACHY 
Šachy jsou velmi rozšířeným sportem pro všechny osoby s postižením bez ohledu na věk a fyzickou 
kondici. Představují příležitost ke sportovnímu zápolení, v němž se stírají rozdíly v handicapu. Kromě 
domácích závodů a mistrovství ČR se naši členové účastní i Mistrovství Evropy a světa.  
Šachových soutěží se účastní na 40 sportovců ze 6 sportovních klubů. 
Finanční prostředky byly použity na úhradu části nákladů souvisejících s pořádáním mistrovství ČR, 
Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev, Přeboru Jihomoravského kraje a Vánočního turnaje. 
 
VOLEJBAL STOJÍCÍCH  
Volejbal stojíccíh byl vyřazen z programu paralympijských her, kde byl nahrazen volejbalem sedících. 
Volejbal stojích má v ČR dlouholetou historii a na mezinárodní scéně usiluje o návrat na program 
Paralympijských her. 
Sportu byly hrazeny náklady související s účastí na turnaji Krkonošský pohár a O pohár Dunaje. 
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ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ 
Z finančních prostředků byly hrazeny nezbytně nutné náklady na administrativní zabezpečení svazu - 
mzdové náklady (do 31. 1. 2013 – 2 pracovnice, od 1. 2. 2013 jedna pracovnice) a nezbytné DPP, nájem 
kanceláře, internetové připojení, účetní firma, zpracování mimořádné účetní závěrky k 30. 6. 2013 včetně 
auditu (nutné pro předpokládanou fúzi, kterou nakonec ČATHS neodsouhlasila), náklady související 
s provozem VW Transporter (pojištění, opravy), poštovné, webhosting apod., členské příspěvky IWAS 
(45 tis. Kč) a členské příspěvky ČPV (600 tis. Kč). 
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8. Hospodaření organizace 
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Výsledek hospodaření činil plus 905 tis. Kč a tento kladný výsledek vzniknul pouze díky podepsání 
Dohod o prominutí dluhu s KONTAKTEM bB, J. Nevrklou a R. Kučírkovu, kteří měli vůči svazu 
pohledávky, které ČSTPS prominuli v rámci snahy o odstranění obav ČATHS, źe ČSTPS je zadlužená 
organizace. Tento krok se bohužel na straně ČATHS a ČPV setkal s nulovou odezvou. 
 

9. Orgány organizace  
Nevyšším orgánem sdružení je valná hromada, která se koná jednou za dva roky. Jednou za čtyři roky se 
koná valná hromada volební. 
V roce 2013 se konala VH dne 7. září 2013 v Praze v Masarykově koleji ČVUT v Dejvicích a následně se 
účastníci VHS přesunuli do hotelu Pyramida za účelem společného setkání s účastník VH ČATHS. 
Cílem této VHS bylo schválit proces sloučení ČSTPS do ČATHS formou fúze sloučením dle nového 
občanského zákoníku (de facto se jednalo o zánik ČSTPS a pokračování ČATHS s novým názvem a 
nově zvolenými orgány). VH ČATHS tento návrh neschválila. VH ČSTPS tedy schválila usnesení v zájmu 
obnovy jednoty ve sportu tělesně postižených přijetí kompletní členské základny ČATHS s navýšením 
mandátů na úroveň ČSTPS a svolání VH, která by zvolila nové představitele. Tento návrh byl pozitivně 
hodnocen i právním zástupcem ČPV. ČATHS na toto řešení nepřistoupila. Postoj ČATHS k tomuto 
návrhu je popsán v bodě 1. Rekapitulace uplynulého období. 
 
Dle interní statistiky eviduje ČSTPS k 31. 12. 2013 1587 členů sdružených v 58 sportovních klubech. 
 
Přes veškeré urgence adresované ČUS, uvádí statistika  ČUS jiné, než ze strany ČSTPS autorizované 
údaje. Je otázkou, zda se jedná o úmysl nebo jen nedbalost. 
 

TJ/SK oddíly Evidence 

SK KONTAKT PRAHA 145 

TJ Orion Praha 11 

Klub Kvítek 16 

TJ Meta Praha 14 

Prague Robots 42 

SKV Praha 102 

TJ Slovan Svoboda Praha 22 

KRONOS, Pec p. Sněžkou 43 

ŠK Gemini Praha 13 

TJ Tatran Střešovice 14 

SK EWSC LITA SPORT Praha 10 

Flor-in 19 

ŠO TP Nova Kladno 29 

TJ Labe Kolín 32 

FBC United 12 

Sokol Lhůta u Plzně 16 

SKH Meteor Plzeň 13 

LENOX 19 

SKV ZR Cheb 36 

SK KONTAKT Karlovy Vary 72 

SK Děčín 10 

SSVM – Basset Most 9 

KAV Liberec 15 

SKST Liberec 16 

SK Wartenberský kolař 18 

TJ ZPS Čechie Hradec Králové 88 

TJ Jičín 9 

SK Akáda Janské Lázně 92 

SK Janské Lázně 33 

TJ Sokol Rybník 14 

Hvězda SKP Pardubice 25 

SK Hobit Brno 24 

SK Moravia Brno 55 

SK Brněnský plazivec 15 

SK KONTAKT Brno 80 
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ŠO Habrovany 42 

Stáj Honzík Kralice 16 

TJ ČKD Blansko 10 

Bulldogs 11 

Rejnoci Zlín 10 

AK Olomouc 11 

KČT Sigma Olomouc 6 

SK TPT v Zábřehu 8 

TJ Invaclub Loštice 14 

TJ Baník Ostrava 52 

SK Ostrava 48 

SKV Ostrava 22 

SKST Baník Havířov 2 

LIONS OSTRAVA 11 

SK TP Opava 14 

ŠK TP Hrabyně 25 

TJ Horní Benešov 25 

TJ Jiskra ZPS Rýmařov 11 

SK KONTAKT OSTRAVA 31 

ABAK - počítadlo, os 14 

TJ Respekt Frenštát p. Rad. 21 

Evidence k 31. 12. 2012 1587 

 
 
Členové výboru svazu do 8. 5. 2014: 
Radka Kučírková, místopředsedkyně 
David Lukeš, místopředseda 
Jaromír Němec, člen 
Marek Dušek, člen
 
Členové výboru svazu od 8. 5. 2014: 
Radka Kučírková, předsedkyně 
Jaromír Němec, místopředseda 
Jiří Pleško, místopředseda 
 
Nejenže stále neproběhlo finanční vyrovnání ze strany ČPV, ale pokračuje cynické argumentování 
rovnocenností ČATHS a výsledky ČATHS, které přitom byly dosaženy pouze díky odklonu financí 
z ČSTPS do  ČATHS a dosáhli je sportovci, kteří původně byli členy ČSTPS a do ČATHS odešli za 
financemi a možností startovat na paralympiádách, MS a ME.  
 

10. Poděkování  
Poděkování patří všem, kteří vydrželi a i přes nefinancování nebo jen minimální podporu nosí stále stejný 
dres. 
  

11. Kontakty  
 
Adresa: ČSTPS 

Strahov blok 1 
 Vaníčkova 7 
 169 00 Praha 6 
IČ: 48551350 
Spisová značka: L 1346 vedená u Městského soudu v Praze 
Číslo bankvoní účtu: 1728105504/0600 
E: cstps@cstps.cz 
M: 602 179 011 (soukromý tel. R. Kučírkové) 
W: www.cstps.cz  
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