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1. Rekapitulace uplynulého období 

 
ČSTPS byl opět díky Rozhodnutí soudů a v důsledku tlaku suspendace ČPV z IPC začleněn do 
Českého paralympijského výboru. Toto členství je bohužel stále pouze formální a nebylo obnoveno 
jako plnohodnotné. ČSTPS bylo odmítnuto minimalistické finanční narovnání ze strany ČPV, neměl 
tudíž na rozdíl od ostatních členů žádné finanční rezervy a byl odkázán na vydání Rozhodnutí o 
státní dotaci z MŠMT poněvadž bez vydaného Rozhodnutí nebylo možné zodpovědě podepsat 
smlouvy na státní i nestátní účelově vázané prostředky z ČPV a UZPS. MŠMT nakonec Rozhdonutí 
vydal, ale stalo se tak až v říjnu a to značně zkomplikovalo možnost realizovat plnohodnotně aktivity 
ČSTPS. 
 
Po dlouhých letech měl svaz, i přes tyto komplikace, radostnější roli a mohl alespoň minimalistické 
finance přidělit svým sportům a klubům. 

 
V důsledku suspendace ČPV z IPC hrozilo, že se sportovci ČR nebudou moci účastnit Letních 
paralympijských her v Londýně. IPC navrhnul text Memoranda, které bylo v únoru 2012 podepsáno 
ČPV, ČSTPS a ČATHS (organizace tělesně postižených sportovců založená v roce 2005 s cílem 
nahradit ČSTPS ve struktuře ČPV a UZPS). Suspendace byla odvolána, sportovci ČR mohli do 
Londýna odjet, ale podmínky Memoranda dodnes nebyly splněny a ČPV stále považuje za součást 
své struktury i ČATHS, i když nejpozději od 1. 1. 2013 měli být tělesně postižení sportovci zasotupeni 
ve struktuře pouze opět pouze jednou organizací. 

 
Součástí Memoranda bylo dořešení kauzy 911 000 a zde se podařilo dosáhnout toho, že ČPV uhradil 
za ČSTPS závazek vůči ČSTV a záležitost vzniklá v důsledku sporu tak byla uzavřena.  

 
Finance z ČPV a UZPS byly bohužel přidělovány výhradně podle počtu výkonných sportovců a to se 
negativně odrazilo na výši přidělených částek, neboť ČSTPS nemohl po celou dobu sporu vysílat své 
sportovce na soutěže, kde se získává umístění opravňující k zařazení mezi výkonné sportovce. 
V důsledku sporu též pochopitelně nastal odliv nevýkonnějších sportovců z ČSTPS do ČATHS, kteří 
si chtěli zajistit účast na vrcholných světových soutěžích a ČPV tuto realizaci jejich dlouhodobého 
snažení umožňoval pouze prostřednictvím jejich členství v ČATHS. Teprve pod tlakem Mezinárdního 
paralympijského výboru mohli sportovci ČSTPS v poslední třetině roku 2011 vycestovat na první 
vrcholnou soutěž – Mistrovství světa – byli to handbikeři a bylo to po dlouhých pěti letech poprvé co 
to bylo sportovcům, kteří neopustili ČSTPS umožněno. Martin Kovář zde získal pro ČSTPS svým 
výsledkem jeden „řádek“ do soupisu výkonných sportovců. O další se postarala v následujícím roce 
v novém paralympijském sportu - rychlostní kanoistice – na kajaku Marie Bártová. 
Součástí Memoranda byla i tvorba nových stanov ČPV. Demokratické uspořádání ČPV bylo hlavním 
cílem snah ČSTPS, které vedly k dlouholetému sporu, vyřazení ČSTPS ze struktury ČPV a jeho 
následnému formálnímu přijetí. Až s dlouhou prodlevou, ve druhé polovině roku 2012 přistoupil ČPV 
k práci na nových stanovách. Vytvořené komisi předsedá současná výkonná předsedkyně ČPV Alena 
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Erlebachová, která byla po celou dobu sporu předsedkyní KRK ČPV. Dosavadní podoba „nových“ 
stanov nevbuzuje mnoho nadějí – je stále zakonzervován model svazového rozdělení, členství 
nemají národní sportovní federace, výkonný orgán je tvořen opět pouze ze zástupců svazů bez 
skutečné demokratické volby a valná hromada není tvořena zástupci sportů a všech relevantních 
článků českého paralympijského sportu. 

 
ČSTPS hledí do budoucnosti s optimismem a věří, že další vývoj přinese pozitiva, skutečnou 
demokratizaci poměrů a s ní i využití velkého potenciálu, který Český paralympijský výbor v sobě 
nese. 

 

2. Představení organizace 
 Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS) je nestátní nezisková organizace, právní 

formou občanské sdružení, 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, což 
soudy v roce 2010 rozhodly 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 9 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 na vysoce kvalitní a odborné úrovni 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.  
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4. Cíle 
 zapojit co největší počet osob s tlesným postižením do pravidelné sportovní činnosti 

 rozvíjet sport pro osoby s tělesným postižením na všech úrovních od rekreační až po 
vrcholovou 

 zlepšit fyzickou kondici osob s tělesným postižením 

 minimalizovat zdravotní postižení 

 zajistit odpovídající rehabilitaci  

 podpořit sociální interakci 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 kvallitní rerezentaci ČR na mezinárodních soutěžích 

 organizovat domácí i zahraniční soutěže na území ČR 
 

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 

 
HANDBIKE – cyklistika pro sportovce „sedící“ 

Handbike je speciálně upravené kolo, kdy k pohybu vpřed využívá sportovec síly horních končetin. 
Handbike je součástí cyklistiky tělesně handicapovaných sportovců. V současnosti je tento druh sportu 

uznáván Mezinárodním paralympijským výborem IPC a cyklistickou federací UCI. Pravidelně se konají 
oficiální mistrovství Evropy, Světa a na paralympiádě v Aténách (2004) měl handbike premiéru mezi 

paralympijskými sporty.  
Sportovci ČSTPS se účastní České poháru, MČR a mezinárodníh závodů (Světový pohár, EHC a PH). 
Martin Kovář byl jediným handbikerem, který se účastnil Letních paralympijskch her v Lndýne 2012, kde 
se umístil v časovce a silničním závodě na 8 respektive 7. místě. 
Finanční prostředky byly využity na účast sportovců na Světovém poháru v Římě a cestovné na závod 
EHC ve Švýcarsku. 
 
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. 
Sportovci se v roce 2012 účastnili Mezinárodního mistrovství ČR a Paradrezurního poháru – 3 kola 
oficiální soutěže doplnili ještě závody hobby, které mají za cíl přivést ke sportu větší počet osob 
s tělesným postižením. 
Sprtovci se zúčastnili také mezinárodních kvalifikačních závodů v Caselle di Sommacampagna (Itálie) a 
Mannheimu (Německo).  
V oblasti sportovní diplomacie působí v rámci jezdectví mezinárodní klasifikátorka a mezinárodní trenéři.  
Významnou akcí pro rozvoj jezdectví v ČR bylo soustředění domácích sportovců s vynikajícím anglickým 
trenérem Clivem Milkinsem, jehož svěřenci opakovaně vyhráli ME, MS  PH. 
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Z rozpočtu ČSTPS bylo hrazeno potřebné sportovní  vybavení (např. helmy, otěže, sedlo, oprava sedla 
apod.). 
 
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, sportovci se připravovali v rámci týdenních 
a víkendových soustředění a zúčastnili se celkem  6 závodů  IPCAS a mistrovství Polska. 
Z finančních prostředků byly hrazeny náklady na licence pro reprezentanty, na závody IPCAS v Sestriere, 
Lackenofu, Abtenau, Landgraafu, Pitztale, EP ve Špindlerově Mlýně, sportovní vybavení a na zajištění 
tréninkových kempů lyžařské reprezentace v ČR a v zahraničí. 
 
PARACANOE 
Paracanoe je novým paralympijským sportem zařazeným do programu paralympijských her v Riu de 
Janeiru. V současné době je nový sport v ČR záležitostí jedinců. Marie Bártová reprezentovala ČR v roce 
2012 na Mistrovství světa, kde získala stříbrnou medaili. 
Sportovkyni bylo financováno zajištění speciálně upravené sedačky do kajaku pro rychlostní kanoistiku. 
 
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 (Strakonice Cup, Strahov Cup), 
klubových závodů a MČR v plavání. 
Zahraniční soutěž – vzhledem k nejasnému financování se plavci v roce 2012 nezúčastnii žádných 
zahraničních závodů a paralympionici K. Lišková a V. Franěk se vzdali reprezentace na LPH Londýn 
2012 z důvodu nevydání nominačních kritérií ze strany Českého paralympijského výboru – oba sportovci 
měli finálové a Lišková i medailové ambice. 
Z financí byly hrazeny náklady na plavecké licence, cestovné, pronájem bazénů a personální zajištění, 
účast plavců na Hrách Evropského paralympijského výboru pro mládež. 
 
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. Z důvodu 
absence finanční podpory se sport nemohl zúčastnit v předchozích letech mistrovství Evropy. V roce 
2013 vybojovala reprezentace na kvalifikačním turnaji v Irsku účast na Mistrovství Evropy 2013. 
Domácí ligové sotěže se v roce 2012 účastnilo 5 týmů v rámci 5 ligových kol. 
Na území ČR se konaly dva meznárodní turnaje Ostrava Cup a Ragbymánie a sportovci se v zahraničí 
zúčastnilli turnajů Bern Best, Metro Cup, apod. 
V rámci sportovní diplomacie působí na mezinárodní úrovni klasifikátorka Lenka Slováčková. 
Z rozpočtu ĆSTPS byly hrazeny náklady na pořádání ligové soutěže, účast na mezinárodních turnajích 
Bern Best, Metro Cup, sportovní vybavení, pronájem haly a náklady na dopravu, cestovné, účast na 
zahraničních turnajích v Mnichově v lednu a únoru 2012, částečné náklady na turnaj Ostrava Cup a 
Rugbymánie 2012. 
 
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, 
mistrovství ČR družstev bylo z důvodu nedostatečného finančního zabezpečneí zrušeno a předpokládá 
se obnovení soutěže v roce 2013. 
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Mezinárodního turnaje pořádaného v ČR s názvem Středoevropská liga se účastní hráči Slovenska, 
Polska, Rakouska a ČR. 
Zahraniční soutěž – mezinárodní turnaj „Všech slovanů“ v polském Tarnobřesku. Mezinárodních turnajů 
pod záštitou ITTC se účasnili pouze 3 sportovci, kteří vstoupili do ČATHS – ČPV nepřihlašoval sportovce 
ČSTPS na mezinárodní závody. 
 
STOLNÍ TENIS STOJÍCÍCH 
Domácí soutěž – z důvodu nedostatečného financování nebylo možné v roce 2012 pořádat jednotlivá 
kola Ligy bez bariér a konalo se pouze jedno se statutem mistrovství ČR dužstev a Jánskolázeňský turnaj 
se stautem mistrovství ČR jednotlivců. 
XI. Ročníku mezinárodního turnaje O pohár města Hradec Králové se zúčatnilo 11 družstev z ČR, 
Německa, Polska a Slovenska. 
Z důvodu nedostatku finančních prostředků se „stojící“ hráči neúčastnili žádných mezinárodních závodů. 
Z finančních prostředků byly hrazeny náklady na pořádání turnaje v Opavě, účast na zahraničních 
turnajích v Drážďanech, v Polsku, náklady na sportovní vybavení, pronájem herny, startovné na turnajích 
a MČR. 
 
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 LPH Rio de Janeiro 2016.  
Sportovci byly uhrazeny náklady na zabezpečení trenéra a cestovné. 
 
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. O rozvoj tenisu v ČR se zasloužil svým zázemím brněnský sportovní klub Hobit a 
následně Český tenisový svaz vozíčkářů. Za velký úspěch tenisu na vozíku lze považovat prvoúčast 
našeho reprezentanta Miroslava Brychty na Letních paralympijských hrách v Athénách. 
Sportovci se účastnili turnajů – Karviná Indoor, Czech Open Prostějov, Eurovia Cup Brno a Prague Cup 
Czech Indoor. 
Sportu byly uhrazeny náklady na pronájem tenisových dvorců, trenérské zabezpečení reprezentů,  
sportovní vybavení, soustředění, pořádané turnaje na území České republiky.  
 

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. 
Do ligové soutěže je zapojeno 5 sportovních klubů. Vítěz ligové soutěže se zároveň stává Mistrem 
republiky. Individuální ceny za rok 2012 se udílely Nejlepšímu střelci, Nejužitečnějšímu hráči, Nejlepšímu 
brankáři, Nejlepšímu T-stick a výjimečně také Nejobětavějšímu hráči 
V roce 2009 se z důvodu dlouhodobé nulové finanční podpory rozpadla česká reprezentace EWH. Česká 
republika se tak neúčastní mistrovských turnajů. I přes to však byla v roce 2012 České republice udělena 
výjimka a Česká republika byla zachována v hodnocení světového žebříčku. Tato výjimka byla ČR 
udělena na základě aktivní činnosti na národní úrovni. Zachování v žebříčku je pro ČR důležité také 
proto, že může oficiálně žádat o pořadatelství různých akcí, které jsou pod patronátem IWAS/ICEWH 
(např. Mistrovství Evropy). 
Sportovní diplomacie – valná hromada EWH IWAS se konala ve Finsku v rámci ME, kterého se naši 
sportovci z důvodu nedostatečného finančního zabezpečení nemohli zúčastnit. 
V roce 2012 ČFEWH úspěšně prezentovala hokej na elektrických vozíkách na florbalových turnajích 
Czech Open a Prague Masters. Nejvýraznější úspěch měla bezpochyby srpnová ukázka hry na Czech 
Open. Exhibice se odehrála v přestávkách semifinálových zápasů. Akci sledovalo několik set diváků. 
S organizátory těchto akcí byla domluvena dlouhodobá spolupráci a exhibiční utkání jsou tak na 
programu i pro nadcházející rok 2013. 
Z rozpočtu ČSTPS byly hrazeny náklady na pořádání ligových kol, poháry, soustředění, sportovní 
vybavení, účast zástupců ČSTPS na valné hormadě EWH IWAS ve Finsku a účast na mezinárodním 
turnaji v Mnichově a Zurrichu.  
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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. 
Vozíčkářské florbalové ligy se účastnilo osm týmů v rámci 6 ligových kol plus play off. Florbalisté na 
vozíku se zúčastnili také mezinárodního turnaje Prague Wheel Open, kde se utkalo 14 týmů ze 4 zemí. 
Mezinárodního turnaje v německém Burgdorfu se zúčastnily kluby SKV Praha, KAMAT Team Janské 
Lázně.  
Z rozpočtu ČSTPS byly hrazeny náklady na pořádání ligových kol a play off (cestovné, ubytování, 
doprava, strava, pronájem haly, startovné), účast na turnajích, pořádání a účast na mezinárodním turnaji 
Prague Wheelchair Open, soustředění zajišťované ČSTPS -  (cestovné, nezbytné zdravotní vybavení 
(lékárnička), pronájem haly, ubytování a další s tím související náklady a náklady na účast na 
mezinárodní turnaj ve florbalu v Hannoveru. 
 
KUŽELKY  
Velká obliba především u skupiny dospělých vytvořila z kuželek za dlouhou dobu jejich působnosti velmi 
oblíbený sport. Ač bez paralympijských ambicí a s reprezentačními snahami teprve v počátcích, 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 turnajů v Rýmařově, 
Horním Benešově a Blansku.  
 
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.  
Z domácích soutěží můžeme jsmennovat – Pohár Trial-o,  MČR, Zlaté Hory, Luže KOšumberk, Krnov-
Pietrowice, Orienťák na Hájích, Grand prix Silesia, OOCup, Vrchlabský orienťák. V rámci mezinárodních 
turnajů se reprezentace zúčastnila soutěže v Kristianstadu, ME ve Falunu a WTOC. 
Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů na dopravu a nákladů souvisejících s účastí na 
mezinárodních závodech ve Švédsku, Skotsku a Slovinsku. 
 
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. V roce 2013 se 
bude MS v šachu tělesně postižených konat v ČR.  
Šachových soutěží se účastní na 40 sportovců ze 6 sportovních klubů. 
Finanční prostředky byly použity na úhradu části nákladů souvisejících s pořádáním mistrovství ČR a 
Vánoční turnaj (doprava, partiáře, ubytování, strava, rozhodčí, doprava materiálu), vybavení a šachový 
software, tréninky a trenérské zabezpečení. 
 
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. 



ČSTPS VZ 2012 Stránka 8 
 

V roce 2012 se zúčastnili sportovci 44. ročníku turnaje o Hornický kahan, turnaje s názvem Krakonošův 
pohár a Dunajského poháru v Bratislavě 
Volejbal udržuje kontakt se Slovenskem – oddílem ŠK ZPŠ Bratislava. Všechny oddíly pořádají 
pravidelné turnaje, na které jsou pro zvýšení konkurence a zkvalitnění turnajů zvána i družstva zdravých 
volejbalistů. 
Sportu byly hrazeny náklady související s pořádáním turnaje Hornický kahan a pronájem haly na tréninky. 
 
ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ 
V důsledku pozdně vydaného Rozhodnutí mohl svaz obnovit personální zabezpečení od listopadu 2012. 
V ČSTPS je zaměstnán generální sekretář a ekonomka svazu. Z dotace byly hrazeny DPP na 
zabezpečení jednotlivých sportů, sportovních klubů a administrativního zabezpečení včetně povinných 
odvodů.  
V důsledku dlouhodobého nefinancování musel svaz zrušit kancelář a byla zajišťována pouze archivace 
dokumentů a sídlo sdružení. Pronájem kanceláře mohl být obnoven až po přidělení dotace od listopadu 
2012. Z dotace byly hrazeny organizační a administrativní náklady (pronájem kanceláře, kopírka, internet, 
webhosting, kancelářské potřeby, poštovné, odborná literatura, účetní software, notebook, software, 
správa sítě, překlady, školení, právní konzultace, náklady na provoz služebního vozidla VW Transporter, 
sloužícího k přepravě sportovců s tělesným postižením na sportovní akce, soustředění, závody apod.). 
Dále byla uhrazena zbývající část členských příspěvků mezinárodní střešní organizaci tělesně 
postižených IWAS.  
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8. Hospodaření organizace 
 

Rozvaha ČSTPS ke dni 31. 12. 2012 

AKTIVA 

STÁLÁ AKTIVA 106 339 

Dlouhodobý hmotný majetek 708 430 

z toho: - samostatné movité věci 
           - drobný dlouhodobý majetek 

679 717 
28 713 

Oprávky k majetku -602 091 

z toho: - oprávky k movitým věcem a souborům 
           - oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 

-573 378 
-28 713 

    

OBĚŽNÁ AKTIVA 224 962 

Pokladna 1 282 

Bankovní účty 218 179 

Pohledávky 480 

Jiná aktiva: - Náklady příštích období 5 021 

AKTIVA CELKEM 331 301 

  PASIVA 

VLASTNÍ ZDROJE -1 258 017 

Vlastní jmění 4 948 026 

Fondy 30 000 

Nerozdělená ztráta minulých let -7 376 805 

Hospodářský výsledek roku 2012 - zisk 1 140 762 

    

CIZÍ ZDROJE 1 589 318 

Závazky z obchodního styku a ostatní závazky (k členům, do zahraničí) 1 530 517 

Jiné závazky (ze zahraničních cest) 49 220 

Jiná pasiva: kurzové rozdíly pasivní 9 581 

PASIVA CELKEM 331 301 
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Výsledovka ČSTPS ke dni 31. 12. 2012 

VÝNOSY   

Dotace MŠMT 895 100 

Poskytnuté prostředky z dotací ČPV a UZPS 2 381 651 

Příspěvek ČPV 800 000 

Příspěvek z daru ČPV 95 135 

Dary od fyzických a právnických osob 36 114 

Bankovní úroky 22 009 

Ostatní finanční výnosy - odpuštěný dluh ČSTV 1 484 500 

VÝNOSY CELKEM  5 714 509 

  NÁKLADY   

Spotřeba materiálu 420 181 

Cestovné 123 895 

Opravy a údržba 9 450 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software 12 061 

Nájemné kanceláře a nebyt. prostor 15 916 

Nájemné sportovních zařízení 142 521 

Doprava a přeprava, letenky 57 080 

Právní a účetní služby 44 400 

Inzerce, propagace, internet 4 318 

Náklady na telefon a poštovné 2 157 

Pořadatelské náklady na akce a jejich personální zajištění 1 905 824 

Ubytování 81 382 

Ostatní služby 76 469 

Služby celkem 2 342 128 

Mzdové náklady 418 300 

z toho   

- mzdy zaměstnanců   

- dohody o provedení práce   

- refundace 1 294 

Odvody a pojištění 36 382 

Kurzové ztráty 5 407 

Pojištění majetku - vozidla 6 974 

Poplatky (správní, soudní) 264 696 

Bankovní poplatky 4 782 

Úroky vypočtené z dluhu ČSTV 229 092 

Členské příspěvky v mezinárodních org. 44 489 

Členské příspěvky v domácích org. 600 000 

Odpisy 67 972 

NÁKLADY CELKEM 4 573 748 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM - ZISK 1 140 761 

Daň z příjmů  0 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ - ZISK 1 140 761 

 
 
Vyúčtování dotace bylo zkontrolováno auditorem a výsledkem je výrok: Během výše uvedených kontrol 
vybraných vzorků nebyly ve vzorcích shledány žádné nedostatky a tudíž lze konstatovat, že ČSTPS do 
vyúčtování všech výše uvedených zdrojů financování zahrnul způsobilé výdaje. 
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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 2012 se konala VH dne 8. května v Praze na Strahově.  
Dle interní statistiky eviduje ČSTPS 1843 členů sdružených v 58 sportovních klubech. 
Ne všechny kluby, které jsou registrovány ČSTPS se hlásí do regionálních sdružení ČSTV a z toho 
pramení rozdílnost v údajích. Na vůli klubů hlásit či nehlásit se do statistiky ČSTV měl samozřejmě dopad 
i celý spor, který do značné míry paralyzoval sekretaritát, možnost servisu pro kluby a kluby v řadě dosud 
automatických kroků přestávaly logicky vidět smysl. Přesto se členskou základnu podařilo udržet na výši 
přibližně dvojnásobné oproti ČATHS. Rozdílnost v údajích je způsobena dlouholetým postojem ČPV, 
který neoprávněně nepovažoval ČSTPS za svého člena, zastavil financování a jakoukoliv jinou podporu. 
Činnost ČSTPS nemohla být dosud plnohodnotně obnovena.   
 

TJ/SK oddíly Evidence 

SK KONTAKT PRAHA  146 

TJ Orion Praha 12 

Klub Kvítek 18 

TJ Meta Praha 14 

Prague Robots 44 

SKV Praha 110 

TJ Slovan Svoboda Praha 22 

KRONOS, Pec p. Sněžkou 37 

ŠK Gemini Praha 14 

TJ Tatran Střešovice 11 

SK EWSC LITA SPORT Praha 12 

TJ Elán Kladno 214 

ŠO TP Nova Kladno 32 

TJ Labe Kolín 33 

Sokol Lhůta u Plzně 11 

SKH Meteor Plzeň 12 

SKV ZR Cheb 37 

SK KONTAKT Karlovy Vary  70 

SK Děčín 11 

KAV Liberec 15 

SKST Liberec 17 

SK Wartenberský kolař 18 

TJ ZPS Čechie Hradec Králové  111 

TJ Jičín 11 

SK Akáda Janské Lázně 93 

SK Janské Lázně 40 

SK ZP Týniště n. Orlicí 13 

TJ Sokol Rybník 12 

Hvězda SKP Pardubice 25 

SK Moravia Brno  60 

SK Brněnský plazivec 20 

SK KONTAKT Brno  79 

ŠO Habrovany 39 

Stáj Honzík Kralice 16 

TJ ČKD Blansko 10 

Bulldogs 19 

TJ Baník Ostrava 44 

SK Ostrava 49 

SKV Ostrava  33 

SKST Baník Havířov 6 

SK BESKYD HANDICAP 10 

TJ SOKOL Opava  10 
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ŠK TP Hrabyně  28 

TJ Horní Benešov 20 

TJ Jiskra ZPS Rýmařov 12 

SK KONTAKT OSTRAVA  31 

ABAK - počítadlo, os 13 

AK Olomouc 11 

TJ Respekt Frenštát p.Rad. 20 

KČT Sigma Olomouc 6 

SKV Otrokovice 12 

SK TPT v Zábřehu 11 

TJ Invaclub Loštice 14 

Rejnoci Zlín 10 

LENOX 11 

FBC UNITED České Budějovice 11 

New Cavaliers Praha  15 

SSVM - Basset Most 8 

Evidence k 31.12.2012 1843 

 
 
Členové výboru svazu: 
Radka Kučírková, místopředsedkyně 
David Lukeš, místopředseda 
Jaromír Němec, člen 
Marek Dušek, člen 
 
Jan Nevrkla, řádně zvolený předseda svazu na VH v roce 2010 odstoupil 4. října 2011 z funkce předsedy, 
aby usnadnil jednání v rámci narovnání situace v Českém paralympijském hnutí. Funkcí statutárního 
orgánu pověřil v souladu se stanovami místopředsedkyni Radku Kučírkovou. Odstoupení bohužel nemělo 
efekt, který mělo splnit, prostor pro jednání se tím nijak neotevřel a Český paralympijský výbor se dosud 
(do data vydání VZ 2012) finančně nevyrovnal s ČSTPS a nijak nekompenzoval újmu, kterou sportovcům 
ČSTPS způsobil neprávněným vyloučením svazu ze struktury ČPV. 
Sporty a kluby ČSTPS by mohly být samozřejmě na zcela jiné úrovni, pokud by ČPV neoprávněně 
nevyřadil ČSTPS ze své struktury. ČSTPS, jeho sporty a kluby tím přišly od roku 2005 o cca 80 mil. Kč. 
ČSTPS předkládal návrh k minimálnímu finančnímu vyrovnání ve výši cca 5 mil. Kč, ani toto minimální 
finanční vyrovnání ČPV nevypořádal.  
 

10. Poděkování  
Poděkování patří především členské základně, vedoucícm sportovních klubů, představitelům sportů, 
příznivcům, rodinám a kamaradům, bez nichž by sportovní činnost nefinancovanou po dobu 8 let ze 
strany ĆPV, UZPS a MŠMT nebylo možné v žádném případě realizovat.  
  

11. Kontakty  
 
Adresa: ČSTPS 

Strahov blok 1 
 Vaníčkova 7 
 169 00 Praha 6 
IČ: 48551350 
Č. registrace u MV ČR: VSP/1-3177/90-R 
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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