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1. PŘEDSTAVENÍ A HISTORIE ORGANIZACE 

Český svaz tělesně postižených sportovců z.s. (ČSTPS) je 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. 

V ČSTPS je evidováno celkem 45 sportovních klubů a oddílů v 11 krajích s celkovým počtem 

1396 členů z toho 224 sportovců do 23 let. Sporty jsou řízeny prostřednictvím sportovních 

komisí a národních federací.  

ČSTPS je zakládajícím členem Českého paralympijského výboru (ČPV) společně 
s Českou federací Spastic Handicap (ČFSH), Českým svazem mentálně postižených 
sportovců (ČSMPS), Českým svazem neslyšících sportovců (ČSNS) a Českým svazem 
zrakově postižených sportovců (ČSZPS) a členem Unie zdravotně postižených sportovců 
(UZPS). 

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

Na území ČR se konala sportovní soutěž tělesně postižených v Rehabilitačním ústavu 
Kladruby již v roce 1948, před hrami ve Stoke Mandeville, které jsou považovány za základ 
paralympijských her a Stoke Mandeville za kolébku paralympijského sportu.  

Kořeny vzniku ČSTPS lze vysledovat již v 60. letech 20. století, kdy v roce 1961 Sekce 
defektních sportovců při UV ČSTV nahradila Komisi pro řízení TV a sportu defektních 
sportovců při UV ČSTV. 

V roce 2004 dosáhli sportovci ČSTPS výrazných úspěchů na letních paralympijských 
hrách v Aténách, kdy z celkového počtu 65 sportovců bylo 45 sportovců ČSTPS 
a z celkového počtu 31 medailí pro  ČR jich získali 25. 

V roce 2005 sdružoval ČSTPS více než 3000 členů v 87 sportovních klubech provozujících 
25 sportů. 

V roce 2004 byl ČSTPS neoprávněně vyřazen ze struktury ČPV a následně i UZPS. 
Neoprávněnost vyloučení potvrdily v roce 2010 soudy a vzápětí došlo k opětovnému 
vyloučení ČSTPS z ČPV pro tzv. neplacení členských příspěvků, což soud v roce 2011 
shledal jako rozhodnutí v rozporu s dobrými mravy. I 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 byla tak svazu přidělena až po osmi letech, 
koncem roku 2012. Vzhledem k rozsáhlým škodám, které se podepsaly jak na stavu členské 
základny, tak především na počtu výkonných sportovců, se jednalo o podporu nesrovnatelnou 
s výší běžnou do roku 2004. Minimální finanční podpory se svazu ze strany MŠMT dostalo 
i v polovině roku 2013. V roce 2014 a 2015 se Českému paralympijskému výboru podařilo 
opětovně odklonit státní prostředky MŠMT od ČSTPS a sportovci, sporty a kluby byli opět 
nuceni financovat činnost z vlastních prostředků. Od roku 2017 je činnost svazu i sportovních 
klubů financována standardně dle dotační politiky MŠMT. 
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2. POSLÁNÍ 

• Podporovat zapojování dětí a dospělých s tělesným postižením do pravidelné sportovní 
činnosti. Sportovní činnost 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 
v začleňování člověka s postižením do společnosti. 

• Představovat sportovce s tělesným postižením jako osoby, které díky sportovní činnosti žijí 
aktivní a plnohodnotný život, a tím pozitivně podporovat integraci a odstraňovat bariéry. 

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

• Podporovat souvislou přípravu a zajistit odpovídající tréninkové, materiální a zdravotní 
podmínky tak, aby vyhovovaly specifikům sportovní přípravy s ohledem na existující typ 
a rozsah postižení. 

• Prezentovat výsledky sportovců ze všech soutěží a tím zvýšit povědomí o sportu osob 
s postižením. 
 

3. CÍLE 

• Zapojit co největší počet osob s tělesným postižením do pravidelné sportovní činnosti. 

• Rozvíjet sport pro osoby s tělesným postižením na všech úrovních. 

• Minimalizovat dopady zdravotního postižení a zajistit odpovídající rehabilitaci. 

• Podpořit sociální integraci osob s tělesným postižením. 

• Zvýšit povědomí o sportu tělesně postižených mezi nepostiženou populací. 

• Minimalizovat dopady 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. 
 

4. OBLASTI ČINNOSTI 

• Celoroční pravidelná činnost sportů realizovaná prostřednictvím sportovních klubů 
a sportovně technických komisí / národních federací daného sportu. 

• Reprezentační činnost s cílem zajistit přípravu na evropské a světové šampionáty 
a paralympijské hry. 

• Kontaktní činnost je realizovaná prostřednictvím aktivit v rehabilitačních ústavech, 
na spinálních jednotkách a v rámci Kladrubských her a sportovních kempů pro začátečníky. 

• Prezentace sportů a sportovců ČSTPS. 

• Pořádání domácích (ligové soutěže, České poháry, MČR) a mezinárodních soutěží na území 
ČR. 

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

• Rozvojová činnost je realizovaná prezentací nových sportů aplikovaných pro osoby s tělesným 
postižením. 
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5. REKAPITULACE ROKU 2018 

Finanční prostředky z projektu Sport bez bariér MŠMT podporují přímo činnost klubů, svazu, 
významné sportovní akce a reprezentaci jak paralympijských, tak neparalympijských sportů. 

V roce 2018 jsme uspořádali více než 100 domácích akcí a zúčastnili jsme se téměř 30 
mezinárodních sportovních mítinků. 

Na vrcholných akcích získali sportovci 22 (5–10–7) medailí a byli oceněni v rámci slavnostního 
vyhlášení TOP TEN 2018. Sportovcům předali ocenění primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk 
Hřib, který nad slavnostním večerem převzal záštitu, hudebník Ivan Hlas a paralympijský 
vítěz v pětiboji z Barcelony 1992 Vojtěch Vašíček. 

V anketě Nejlepší handicapovaný sportovec roku 2018 Českého paralympijského výboru 
výsledky hodnotí zástupci jednotlivých svazů a hlasování je čistě subjektivní. Mezi první tři 
oceněné se dostali plavec Arnošt Petráček za dvě zlaté medaile z mistrovství Evropy a stolní 
tenista Jiří Suchánek za bronzovou medaili z mistrovství světa. Juniorkou roku byla vyhlášena 
Vendula Dušková, která na mistrovství Evropy předvedla ve čtyřech disciplínách výkony ve 
stylu „co start, to finále“, zaplavala tři české rekordy a vybojovala stříbro na prsařské stovce. 
Milan Jašek, reprezentační trenér stolních tenistů vozíčkářů byl vyhlášen trenérem roku. 
Navrhujeme, aby pro vyhlašování byla nastavena jasná a transparentní kritéria, do kterých 
nebudou vstupovat subjektivní dojmy a preference, a ani svazová příslušnost. 

ČSTPS uspořádal pro zástupce sportovcích klubů a sportů dvě školení týkající se zpracování, 
podání a vyúčtování finanční podpory MŠMT Sport bez bariér. Naším cílem je pomoci klubům 
s přípravou žádostí, aby všechny kluby žádaly na běžný provoz, pořádání soutěží a podporu 
mladých sportovců v rámci dotačního programu MŠMT Sportování bez bariér.  

V roce 2018 se konala valná hromada svazu, která schválila usnesení podporující nastavení 
nové struktury Českého paralympijského výboru, a to řízení po sportech v souladu 
s pravidly Mezinárodního paralympijského výboru, s řádnou valnou hromadou, 
volenými představiteli a profesionalizací managementu ČPV.  Návrh byl výkonným 
grémiem ČPV zamítnut. O problematiku ČPV se začal zajímat Podvýbor pro sport 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. I přes usnesení tohoto podvýboru, podle kterého by 
ČPV měl uvést svoji strukturu do souladu s Evropskou Radou a IPC, ČPV stále lpí na uchování 
tradiční struktury řízení dle typu postižení. V Evropě tuto strukturu mají již pouze 2 země. 

Od ledna 2019 jsou z Vysokoškolského sportovního centra (VSC) MŠMT podporováni 
medailisté z paralympijských her v Rio de Janeiru 2016 plavec Arnošt Petráček a stolní 
tenista Jiří Suchánek. 

ČSTPS dlouhodobě nesouhlasí s netransparentním jednáním a uzavřeností ČPV a usiluje 
o nápravu situace. 

Díky všem, kteří dokázali udržet sport funkční i v těžkých dobách bez financí. Těšíme se na 
spolupráci při rozvoji členské základny, nových sportů a na reprezentaci s výhledem do Tokia 
2020! 

V Praze dne 27. 5. 2019  
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6. SPORTOVNÍ ČINNOST  

CYKLISTIKA – HANDBIKE A TRIATLON  

Handbike – neboli ruční cyklistika v té podobě, jak ji známe dnes, vznikla v druhé polovině 

devadesátých let. Velmi brzy se etablovala mezi atraktivní a oblíbené sporty a z velké části 

vytlačila do pozadí jízdu na sportovních vozících. Svědčí o tom fakt, že krátce po svém vzniku, 

se stala jízda na handbiku paralympijskou disciplínou. Tento nový a dynamický sport si odbyl 

svou premiéru mezi pěti kruhy již na paralympijských hrách v Athénách, a zvláště pro Českou 

republiku to byla premiéra více jak vydařená, Marcel Pipek zde získal zlato v časovce. 
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PARA TRIATLON 

Para triatlon je stejně tak jako samotný triatlon pevně srostlý s legendárním závodem Ironman 

Havaj. Již koncem osmdesátých let se na tomto nejslavnějším závodě začali pohybovat 

závodníci s různými handicapy pohybového a smyslového aparátu. Jednalo se o jednotlivce, 

kteří se slavného závodu účastnili v rámci běžných kategorií nehandicapovaných. Jako první 

vozíčkář se odvážil postavit na trať dlouhou 3,8km plavání, 180 km cyklistiky a 42 km běhu Dr. 

John Franks. Bylo to v roce 1994 a svůj velký závod nedokončil. Prvnímu, kterému se to 

podařilo v přísných časových limitech byl Australan John McLean, který proťal cílovou pásku 

v Koně až na třetí pokus. Od roku 1998 je v rámci závodu Ironman ustanovena samostatná 

kategorie Handcycle a PC a závod na Havaji je Mistrovstvím světa stejně tak jako sesterské 

finále série polovičního Ironmana tzv. 70,3 IM. Start na obou mistrovských závodech je 

podmíněn úspěšnou kvalifikací. Stejně tak jako u sportu nehandicapovaných se vedle 

vytrvalostního triatlonu postupně etabloval tzv. olympijský triatlon mezi paralympijské sporty 

a odbyl si svou úspěšnou premiéru na Paralympijských hrách v Riu de Janeiru 2016. Česká 

republika se může pyšnit mnoha primáty v dlouhém triatlonu. Zbyněk Švehla se stal prvním 

Evropanem na vozíku, který dokončil tento náročný závod (2003) nedlouho po legendárním 

Johnu McLeanovi. 

26. Český pohár Handbike – Memoriál Karla Raise, Počerady, 5. 5. 2018  
Z. Švehla (MH4)  – 3. místo (12 startujících) 
J. Kadeřávek (MH1)  – 1. místo (2 startující)  

Český pohár Zlaté Návrší, 14. 7. 2018 
Z. Švehla (MH4)  – 3. místo (9 startujících) 
J. Kadeřávek (MH1)  – 1. místo (1 startující)  

70,3 IM Luxembourg – triatlon, 17. 6. 2018 
Z. Švehla (MH4)  – 2. místo (4 startující) 

Maraton mieru Košice, 7. 10. 2018 
Z. Švehla (MH4)  – 8. místo (18 startujících)  

Mallorca handbike tour, 4. 11. 2018 
Z. Švehla (MH4) – 5. místo (10 startujících)  

Letošní závodní sezona se Zbyňkovi Švehlovi a stejně tak ani Jirkovi Kadeřávkovi příliš 

nevydařila. Ani ne tak zaznamenanými výsledky, ale spíše rušením naplánovaných závodů – 

ať už to bylo z důvodu nemoci, náhlých indispozic případně to způsobily problémy na straně 

organizátorů sportovních akcí. Na tradičním triatlonu v Lucembursku se Zbyněk Švehla umístil 

na 2.místě navzdory technické závadě, díky které byl nucen absolvovat celou běžeckou část 

na poškozeném vozíku. Umístěním v Remichu získal nominaci na IM Hawaii a na MS 

v polovičním triatlonu v Jižní Africe. Původně zamýšlený a vybojovaný start na MS musel ze 

zdravotních a osobních důvodů zrušit. V závěru sezony se Zbyněk věnoval spíše handbiku a 

dokázal na etapovém závodě na Mallorce vylepšit celkový dojem z celého závodního roku. 

Absolvoval celkem čtyři těžké etapy v náročných klimatických podmínkách (déšť, vítr, profil) 

umístil se na 10.místě napříč kategoriemi (včetně MH5 a tricyklů) a za sebou nechal 

v celkovém hodnocení několik velmi silných soupeřů. Jirka Kadeřávek startoval jen na dvou 

domácích závodech a zahraniční závody včetně berlínského maratonu, musel bohužel také 

ze zdravotních důvodů zrušit. 

Finančně byla podpořena účast na uvedených závodech (startovné, ubytování, pojištění), 

doprava a sportovní vybavení. 

Kontakt: Zbyněk Švehla, E: svehla.zbynek@seznam.cz M: +420 737 264 191 

mailto:svehla.zbynek@seznam.cz
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LYŽOVÁNÍ 

Lyžování handicapovaných sportovců má u nás velice bohatou historii. Již 1.mistrovství světa 
1974 se zúčastnilo 6 našich lyžařů. Pravidelně se pořádala mistrovství republiky za účasti až 
50 lyžařů s tělesným postižením. V roce 2005 se alpskému lyžování věnovalo 13 klubů s 30 
lyžaři. Od roku 2005 se mezinárodní závody jezdí v kategoriích stojící, sedící a zrakově 
postižení, kdy se výsledné časy přepočítávají bodovým systémem dle příslušné klasifikační 
třídy dle typu a rozsahu hendikepu. Rozvoj lyžování byl výrazně narušen zastavením financí 
ze strany ČPV v roce 2005 a nucením sportovců ke vstupu do ČATHS a dále pak odklonem 
financí do Svazu lyžařů, respektive komise handicapovaných při SLČR, jejíž předseda přestal 
s STK lyžování ČSTPS spolupracovat. 

V současné době se pokoušíme restartovat činnost sjezdového lyžování, zabezpečujeme 
administrativně organizační servis mladé sjezdařce Kristýně Židlické, v dalších klubech se 
provozuje lyžování zatím jako volnočasová aktivita. 
Na paralympijských hrách v PyeongChang reprezentoval ČSTPS P. Bambousek, jehož 
přípravu zabezpečoval SLČR. Prostřednictvím ČSTPS jsme zajistili administrativně 
organizační servis týkající se licencí a přihlášek. 

Kontakt: Jiří Dostál, E: jdkronos@seznam.cz M: +420 607 804 028 
 

          Umístění IPCAS 

Datum Akce  Místo konání  Jméno  Disciplína  z kolika body 

17. – 18. 2. 
Mistrovství ČR  
(SL ČR) 

Rokytnice nad 
Jizerou 

Bambousek  Slalom  1/8 201,56 

Bambousek Obří slalom 1/9 196,14 

Dvořák Obří slalom 2/9 220,16 

7. – 18. 3. 
Paralympijské 
hry 

PyeongChang 
(KOR)  

Bambousek Kombinace 14/30 232,91 

Bambousek Slalom nedojel   

Bambousek Obří slalom nedojel   

Bambousek Superobří slalom  20/33 121,08 

Bambousek Slalom 19/26 151,02 

26. – 29. 3.  Evropský pohár  
Obersaxen 
(SUI)  

Bambousek Obří slalom 5/12 94,79 

Bambousek Kombinace nedojel   

Bambousek Superobří slalom 2/10 122,43 

6. – 7. 11.  Závody IPCAS  
Landgraf 
(NED)  

Bambousek Slalom 4/15 249,12 

Židlická Slalom 5/9 943,74 

8. – 9. 11.  Evropský pohár  
Landgraf 
(NED)  

Bambousek Slalom 6/12 199,78 

Bambousek Slalom 5/12 182,30 

8. – 9. 12.  
Mezinárodní 
mistrovství  

Pitztal (AUT)  
Bambousek Obří slalom nedojel   

Židlická Obří slalom nedojela   

13. – 15. 12.  Evropský pohár  
St.Moritz 
(SUI)  

Bambousek Slalom nedojel   

Bambousek Obří slalom nedojel   

 

                                        

mailto:jdkronos@seznam.cz
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PARA PLAVÁNÍ 

Para plavání je nové názvosloví Mezinárodního paralympijského výboru a díky činnosti 
Plavecké akademie bez bariér KONTAKTU bB patří mezi nejrozvinutější sporty ČSTPS. 
KONTAKT bB zabezpečoval plavání především v dobách, kdy byl svaz neoprávněně 
připraven o finance ze strany ČPV a UZPS. 

Od roku 2018 spolupracuje STK plavání se Slovenským paralympijským výborem na projektu 
Česko–slovenský pohár v para plavání. Celoročně se tomuto sportu věnuje více než 300 
plavců s hendikepem, především ve sportovních klubech SK KONTAKT, které byly založeny 
z iniciativy KONTAKTU bB. 

Účast na domácích a zahraničních akcích  

Akce Místo konání Datum 

XVI. POHÁREK (Sokolov) Český pohár – 1. kolo 24. 3. 2018 

Reprezentační soustředění Olomouc 3. – 6. 5. 2018 

Světová série Lignano Sabbiadoro (ITA) 22. – 27. 5. 2018 

XXIII. Mistrovství ČR (Brno) Český pohár – 2. kolo 2. 6. 2018 

Světová série IDM Berlín (GER) 4. – 10. 6. 2018 

Světové hry juniorů IWAS Athlone (IRL) 1. – 7. 7. 2018 

XXVI. Plavecké léto soustředění 8. – 14. 7. 2018 

STK plavání  Strakonice Cup I. 13. 7. 2018 

XXVI. Plavecké léto soustředění 15. – 21.7. 2018 

STK plavání  Strakonice Cup II. 20. 7. 2018 

XXVI. Plavecké léto soustředění 22. – 27. 7. 2018 

STK plavání  Strakonice Cup III. 26. 7. 2018 

Mistrovství Evropy Dublin (IRL) 9. – 20. 8. 2018 

Velká cena Bratislavy (SVK) Česko–slovenský pohár – nultý ročník 6. 10. 2018 

XXVII. Strahov Cup (Praha) Český pohár – finálové kolo 1. 12. 2018 

 

Medailisté z mistrovství Evropy 2018 

Arnošt Petráček  – 1. místo 50m znak, 1. místo 50m volný způsob 

Vendula Dušková  – 2. místo 100m prsa 

Dominika Míčková  – 2. místo 50m prsa 

Petr Andrýsek  – 3. místo 100m prsa 

V roce 2018 se uskutečnil poslední Český pohár v para plavání. Od roku 2019 navazuje na 

tradici Českého poháru, který byl pořádán od roku 2007, pohár Česko–slovenský. 

Velkým úspěchem roku bylo především mistrovství Evropy v Dublinu, kde se představila 

reprezentace v 64 individuálních startech a 4 štafetách, 21krát vybojovali finálovou účast 

a překonali celkem 20 českých rekordů. Výprava čítala celkem 13 plavců, z nichž 10 bylo 

v juniorském věku, což dokazuje dynamický rozvoj plavání, které má nyní připravenou 

nastupující generaci. 

Kompletní výsledkový servis naleznete na  www.kontaktbb.cz. 

Vrcholem nastávající sezóny je bez pochyby mistrovství světa, kde budou plavci bojovat nejen 

o cenné kovy, ale především o nominaci na paralympijské hry Tokio 2020. Na mistrovství světa 

má splněné limity 7 plavců ČSTPS. 

http://www.kontaktbb.cz/
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Z prostředků byly hrazeny náklady na účast na závodech plavců a nezbytného personálu 

(startovné, cestovné, pojištění, ubytování, strava), náklady na soustředění v Olomouci a ve 

Strakonicích, tréninkovou přípravu, doplňky stravy, vybavení, náhrady cestovních výdajů, 

náklady na systém řízení, trenérské zabezpečení). 

Kontakt: Štěpán Cagaň, E: plavani@cstps.cz M: +420 736 713 204 

 
 

  

mailto:plavani@cstps.cz
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RAGBY VOZÍČKÁŘŮ 

Ragby vozíčkářů patří mezi zástupce kolektivních paralympijských sportů určených pro osoby 
s nejtěžším tělesným postižením – kvadruplegiky a jiné typy hendikepu – osoby s postižením 
dolních i horních končetin. Je to týmová hra pro muže i ženy. Hrají proti sobě dva týmy, každý 
o čtyřech hráčích. Všichni hráči jsou klasifikováni (škálou od 0,5 do 3,5 po půl bodech) 
a maximální bodový součet hráčů na hřišti nesmí překročit 8 bodů. Hraje se na basketbalovém 
hřišti 4x8 minut čistého času. Skóruje se přejetím brankové čáry s míčem pod kontrolou. 
V rámci sportu je organizována národní ligová soutěž, z níž se rekrutuje reprezentace pro 
mezinárodní turnaje. 

Účast na domácích a zahraničních akcích: 

 
Na domácí scéně se ragby tradičně představilo ve 4 kolech České národní ligy ragby vozíčkářů 
ve složení tří týmů ČSTPS – Prague Robots, Sitting Eagles, Lions a jednoho týmu z ČATHS – 
Captains. Po urputných bojích nakonec celou ligu ovládli Sitting Eagles s 27 body, v patách 
jim byli Prague Robots s 21 body a na třetím místě skončili Lions s 18 body. 

Na mezinárodní scéně se ragby vozíčkářů účastnilo turnajů Development Tournament 
v Německu, Rock’n Rose ve Francii, Ostrava Cup v ČR, Swiss Low Point Challenge ve 
Švýcarsku, Ostrava Cup a Rugbymanie 2018 v ČR a mistrovství Evropy skupiny B ve Finsku. 

Nyní je potřeba se soustředit na nábor nových hráčů a rozvoj reprezentačního týmu, jehož 
cílem je na evropské úrovni skupina B. Podařilo se uspořádat dva kvalitní mezinárodní turnaje 
Rugbymania 2018 a Ostrava Cup 2018. 

Rugbymania v roce 2018 oslavila dvacáté výročí pořádání. Turnaje se zúčastnilo 14 týmů 
z toho 3 domácí kluby a ostatní zahraniční včetně kanadského týmu, který se účastnil již 
podruhé. Účast Kanady nás těší, neb je kolébkou tohoto sportu. 
Týmy byly rozděleny do dvou ligových skupin dle úrovně týmů. V lize jedna bylo 6 týmů 
z Německa, Švédska, Rakouska, Francie, Brazílie, Kanady a 2 smíšené Evropské týmy. V lize 
2 hrálo 4 týmy z Izraele, Polska, Maďarska, Švýcarska a 2 týmy z ČR. 
Domácímu týmu Prague Robots se i přes zahraniční posily příliš nedařilo. Výsledek byl pro 
nás ponaučením a motivací k lepším výkonům v roce 2019. 
Tradice založená před dvaceti lety má smysl a přináší především domácím hráčům setkání se 
zahraničím, což ne vždy bývá příjemné poznání. Kvalita turnaje, ubytování, zázemí a 
organizace jsou na velmi dobré úrovni, což je důvod, proč je o turnaj velký zájem. 
Z dotace byly hrazeny náklady související s pořádáním – nezbytné vybavení, pohonné hmoty, 
náhrady cestovních výdajů, strava, pronájem hal, plocha, organizační zajištění, DPP, rozhodčí, 
zabezpečení on–line přenosu, web apod. 
Turnaj byl uspořádán ve spolupráci se sportovním klubem Prague Robots, který se finančně 
na akci podílel. 

Akce Místo konání Datum 

Česká národní liga ragby vozíčkářů 1.kolo Praha 12. 5. 2018 

Česká národní liga ragby vozíčkářů 2.kolo Malé Svatoňovice 26. 5. 2018 

Česká národní liga ragby vozíčkářů 3.kolo Praha 16. 6. 2018 

Česká národní liga ragby vozíčkářů 4.kolo Ostrava 15. 9. 2018 

Development Tournament Grosswallstadt (GER) 13. – 15. 4. 2018 

Rock’n Rose Toulouse (FRA) 31. 5. – 1. 6. 2018 

Soustředění Třeboň 19. – 25. 8. 2018 

Ostrava Cup Ostrava 28. – 30. 9. 2018 

ME B 2018 Pajulahti (FIN) 10. – 15. 10. 2018 

Low Point Challenge Nottwil (SUI) 26. – 28. 10. 2018 

Rugbymania 2018 Praha 15. – 18. 11. 2018 
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V roce 2019 nás čeká mistrovství Evropy C, kde se pokusíme zajistit postup do skupiny B. 

Z rozpočtu byly hrazeny náklady na účast na turnaj Development Cup, soustředění 
a významný náklad tvořilo zajištění účasti na Mistrovství Evropy skupiny B (startovné, 
cestovné, ubytování, strava), vybavení, řízení sportu a ligových turnajů apod. 

Kontakt: Jiří Pleško, E: plesko.jiri@seznam.cz M: +420 721 359 878 
 

             

mailto:plesko.jiri@seznam.cz
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STOLNÍ TENIS 

Stolní tenis je světově rozšířený sport, který v současné době sdružuje 226 národních asociací 

jednotlivých států. Celkový počet registrovaných hráčů po celém světě se odhaduje na 300 

milionů. V České republice je aktuálně přes 26 000 registrovaných hráčů. Na programu 

olympijských her je stolní tenis od roku 1988. V tomto kontextu je zajímavé, že jako 

paralympijský sport se stolní tenis objevil již v roce 1960, kdy se konaly první oficiální 

paralympijské hry. Stolní tenis je sport řízený mezinárodní federací ITTF, jejímž členem je 

Česká asociace stolního tenisu ČAST. Stolní tenis para je u nás rozdělen na sekci vozíčkářů 

a stojících, poukazuje na specifika obou z nich a reflektuje klasifikační rozdělení dle typu 

postižení. TT1–5 jsou klasifikační třídy pro sedící a TT6–10 jsou třídy pro stojící. Třída TT11 

je pro sportovce s mentálním postižením. 

Do domácích turnajů českého poháru a MČR bylo zapojeno na 120 hráčů, z toho 74 hráčů na 

vozíku a 42 stojících hráčů. 

STOLNÍ TENIS PARA (VOZÍČKÁŘI) 

V České republice působí tyto oddíly, které zajišťují tréninky, soustředění a turnaje pro tělesně 

postižené hráče na vozíku: SK Moravia Brno, HK Euro–Club Handicap Jilemnice, 

SKV Nezlomeni Pardubice, SKV Praha, TJ Sokol Lhůta, SKV Ostrava, SKVZR Cheb, 

SKV Otrokovice, SK Nové Město nad Metují, TJ Invaclub Loštice a ParaCENTRUM Fenix. 

Pravidelně se koná cca 8–10 turnajů. 

Účast na domácích a zahraničních akcích: 

Akce Místo konání Datum 

Soustředění Buňkov Břehy u Přelouče 26. 1. – 28. 1. 2018 

Soustředění Buňkov Břehy u Přelouče 23. 2. – 25. 2. 2018 

Soustředění Buňkov Břehy u Přelouče 23. 3. – 25. 3. 2018 

ITTF Para Lignano Sabbiadoro (ITA) 14. – 17. 3. 2018 

Český pohár Hodonín 13. 4. – 14. 4. 2018 

Soustředění Buňkov Břehy u Přelouče 21.4. – 28. 4. 2018 

Český pohár Mohelnice 28. 4. 2018 

ITTF Para Bratislava (SVK) 3. – 6. 5. 2018 

ITTF Para Laško (SLO) 9. – 12. 5. 2018 

MČR Ostrava – jednotlivci Ostrava 24. – 27. 5. 2018 

Český pohár Cheb 23. 6. 2018 

MČR Klubů Jilemnice Jilemnice 29. 6. – 1. 7. 2018 

Turnaj slovanských národů Tarnobrzeg (POL) 26. – 29. 7. 2018 

Soustředění Buňkov Břehy u Přelouče 18. 8. – 26. 8. 2018 

Český pohár Plzeň 25. 8. 2018 

Český pohár Jilemnice 15. 9. 2018 

ITTF Para Ostrava (CZE) 20. – 22. 9. 2018 

Český pohár Praha 29. 09. 2018 

Český pohár Ostrava 06. 10. 2018 

ITTF Para – mistrovství světa – jednotlivci Laško (SLO) 15. – 21. 10. 2018 

Soustředění Buňkov Břehy u Přelouče 21.10. – 27. 10. 2018 

Český pohár Pardubice 27. 10. 2018 

Český pohár Brno 10. 11. 2018 
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Medailisté z mezinárodních bodovacích turnajů ITTF (vždy jeden nejlepší výsledek 

jednotlivého sportovce) 

Jiří Suchánek   – 3. místo, mistrovství světa jednotlivců (Laško, SLO) 

Petr Svatoš   – 3. místo, Slovakia Open – jednotlivci, faktor 40 (Bratislava, SVK) 

Martin Zvolánek  – 3. místo, Slovakia Open – družstva, faktor 40 (Bratislava, SVK) 

Jaroslav Hadrava  – 3. místo, Czech Open – jednotlivci, faktor 20 (Ostrava) 

Jiří Žák   – 3. místo, Czech Open – družstva s V. Holíkem, faktor 20 (Ostrava) 

Vratislav Holík  – 3. místo, Czech Open – družstva s J. Žákem, faktor 20 (Ostrava) 

Pavel Fiala   – 3. místo, Czech Open – družstva s M. Krejčím, faktor 20 (Ostrava) 

Milan Krejčí  – 3. místo, Czech Open – družstva s P. Fialou, faktor 20 (Ostrava) 

Beáta Mentznerová  – 3. místo, Czech Open – jednotlivci, faktor 20 (Ostrava) 

Český pohár je seriál turnajů pro hráče stolního tenisu na vozíku, který má již více jak 20letou 

tradici. I v roce 2019 plánujeme pořádání Českého poháru, který bude rozšířen o turnaj v 

Hodoníně, který vychází z konceptu dříve hraného turnaje Středoevropské ligy vozíčkářů. Celý 

seriál Českého poháru je jedna z nejkvalitnějších soutěží pro stolní tenisty na vozíku v Evropě 

a potažmo i ve světě. 

Letošní rok byl z hlediska úspěchů na zahraniční scéně velmi příznivý. Mnoha našim hráčům 

(viz bod Medailisti ze SP a MS) se povedlo medailové umístění ve velmi vysoké konkurenci 

a tyto úspěchy pak korunoval Jiří Suchánek bronzovou medailí z Mistrovství světa. 

Hlavním cílem pro rok 2019 je kromě medailového umístění v soutěžích ITTF Para, získání 

kvalifikačních míst na PH v Tokiu 2020. Budeme vysílat mladé sportovce na mezinárodní 

turnaje z důvodu získávání zkušeností a vylepšení celkového herního projevu. Současná 

reprezentace čítá 10 hráčů a hráček. V kategorii A1 je to jeden hráč (Jiří Suchánek), od kterého 

se očekává účast na všech turnajích v harmonogramu české reprezentace. V kategorii B jsou 

to 3 hráči (Petr Svatoš, Martin Zvolánek, Jiří Žák) a minimálně u dvou z nich se očekává stejná 

účast na zahraničních akcích jako v případě hráče kategorie A. V kategorii C se jedná o 6 

hráčů (Filip Nacházel, Pavel Fiala, Milan Krejčí, Beáta Mentznerová, Vratislav Holík a Jaroslav 

Hadrava) a zde je předpokládaná účast alespoň na jednom mezinárodním turnaji. 

Kontakt: Petr Svatoš, E: stpara@seznam.cz M: +420 773 690 828 

               

mailto:stpara@seznam.cz
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STOLNÍ TENIS STOJÍCÍCH 

Stolní tenisté stojící jsou organizováni v šesti sportovních klubech, které vytváří podmínky 
k pravidelnému sportování a zapojení co největšího počtu hráčů. Do 13. ročníku Ligy bez 
bariér 2018 byly zapojeny všechny oddíly, jedná se o dlouhodobou soutěž, kdy je na soupisce 
52 hráčů a hráček všech skupin postižení. Této soutěže se zúčastňují tříčlenná družstva 
jednotlivých oddílů. Od roku 2019 se turnaje mohou účastnit i družstva ze Slovenska a též 
mentálně postižení sportovci. Dalším tradičním turnajem je Mistrovství České republiky 
jednotlivců, které se odehrává po finálových bojích Ligy bez bariér. Druhým největším 
mezinárodním turnajem konaným v České republice je mezinárodní turnaj O pohár města 
Janské Lázně, kterého se zúčastňuje 75 hráčů a hráček z 5 zemí. Dalším velkým turnajem je 
také mezinárodní turnaj O pohár města Hradce Králové, kterého se zúčastní na 60 hráčů 
a hráček taktéž 5 zemí. Dále jsou připraveny Oblastní přebory družstev a jednotlivců. Oddíly 
organizují otevřené regionální soutěže pro všechny příchozí. Těmito akcemi propagují stolní 
tenis hendikepovaných. 

 

Akce Místo konání Datum 

1. Liga bez bariér Klučov 7. 4. 2018 

2. Liga bez bariér Hradec Králové  12. 5. 2018 

3. Liga bez bariér Jičín 26. 5. 2018 

O pohár města Janské Lázně Janské Lázně 8. – 9. 6. 2018 

Liga bez bariér – Finále Janské Lázně 7. 9. 2018 

Mistrovství ČR Janské Lázně 8. 9. 2018 

ITTF Para Ostrava 20. – 22. 9. 2018 

O pohár města Hradec Králové Hradec Králové  16. – 17. 11. 2018 

 
Od 1.1.2019 posílili reprezentační tým dva vynikající hráči, kteří budou usilovat o nominaci na 
Paralympijské hry do Tokia 2020. Junior Vít Špalek se zúčastnil již v roce 2018 těchto turnajů: 
Slovenia Open postup ze základní skupiny, Czech Open Ostrava – postup ze základní skupiny, 
Copa Costa Rica Open postoupil ze základní skupiny, letní olympiáda dětí a mládeže Brno, 
kde zvítězil ve své kategorii. Druhý dorostenec Daniel Palátka se zúčastnil v roce 2018 turnajů 
IWAS World Junior Games, kde vybojoval zlato v soutěži jednotlivců a bronz v soutěži 
družstev, na turnaji Czech Open v Ostravě nepostoupil ze základní skupiny, na mistrovství ČR 
v českém Brodě získal bronz ve své skupině a na mezinárodním turnaji v Janských Lázních 
se umístil na 8. místě s družstvem Janské Lázně. 

V roce 2019 se budeme snažit absolvovat kvalifikační turnaje pro letní paralympijské hry Tokio 
2020. Hráči musí vybojovat místo ve světovém žebříčku, na základě kterého se přidělují místa 
na paralympiádu konkrétním hráčům. Naším dalším cílem je zajistit odpovídající tréninkové 
zázemí pro celoroční přípravu. 

Kontakt: Petr Bureš, E: bures.petr@petr–bures.com M: +420 603 163 117 
 

                                                 

mailto:bures.petr@petr-bures.com
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TENIS VOZÍČKÁŘŮ 

Tenis na vozíku se v ČR rozvíjí již od roku 1995. Hráči jsou rozděleni pouze do dvou 
klasifikačních tříd (paraplegici + amputáři a kvadruplegici) a jedinou výjimkou oproti pravidlům 
klasického tenisu je, že míček může před odehráním dopadnout dvakrát na zem. Za velký 
úspěch tenisu na vozíku lze považovat první účast našeho reprezentanta Miroslava Brychty 
na Letních paralympijských hrách v Aténách 2004. 

V dubnu se pokusil český národní tým vybojovat postup z evropské kvalifikační skupiny do 
světové skupiny mistrovství světa družstev World Team Cup 2018. Národní barvy hájili 
v Portugalsku Michal Stefanu, Petr Utíkal a Tomáš Svášek. Roli vedoucího výpravy 
a nehrajícího kapitána se ujal Jan Slepička a cílem bylo postoupit mezi 16 států, které mohou 
hrát ve World Group 2. Celkovým vítězem se, bohužel, stali hráči Španělska a naši hráči se 
umístili na 5. místě z 12 zúčastněných zemí. Přesto jejich hra i výsledky byly povzbudivé do 
budoucích ročníků. Ve své skupině porazili Turky (2/1) a v zápase o postup do semifinále 
prohráli s Řeky (1/2). V bojích o umístění získali cenný „skalp“ Slováků (2/1). 

Činnost tenisu vozíčkářů zabezpečuje Český tenisový svaz vozíčkářů. Z ČSTPS byla částečně 
podpořena účast na kvalifikačním turnaji. 

Kontakt: Martin Císař, E: cisar-martin@seznam.cz M: +420 777 684 578 
 

                      

mailto:cisar-martin@seznam.cz
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POWERCHAIR HOCKEY 

Powerchair Hockey přináší pohyb tam, kde není. Hráče po úraze vrací do života a těm, kteří 

se s pohybovým omezením narodili, život obohacuje. Powerchair Hockey nebo také florbal na 

elektrických vozících je týmový bezkontaktní sport určený pro lidi s největším pohybovým 

omezením. Sport vznikl v Nizozemí v polovině sedmdesátých let a postupem času se začal 

rozvíjet do dalších zemí. Dnes ho hraje 22 zemí na 4 kontinentech světa. V ČR se hraje od 

roku 2002 a působí zde pět týmů. 

Akce Místo konání Datum 

Reprezentační soustředění Praha 13. 1. 2018 

Reprezentační soustředění Praha 17. 2. 2018 

Reprezentační soustředění Praha 13. 3. 2018 

III. kolo ligy 2017/2018 Praha 17. 3. 2018 

Reprezentační soustředění Praha 14. 4. 2018 

IV. kolo ligy 2017/2018 Praha 21. 4. 2018 

Reprezentační soustředění Praha 6. 5. 2018 

Play–off Praha 26. 5. 2018 

I. kolo ligy 2018/2019 Praha 6. 10. 2018 

Reprezentační soustředění Praha 21. 10. 2018 

Prague Powerchair Open Praha  27. – 28. 10. 2018 

II. kolo ligy 2018/2019 Plzeň 10. 11. 2018 

Reprezentační soustředění Praha 24. 11. 2018 

 
ČR usilovala o pořádání mistrovství světa 2018, které bylo vzhledem k nedostatečným 
ubytovacím kapacitám nakonec přiděleno Itálii. Rozvoj tohoto sportu je markantní, obnovená 
reprezentace se na soustředěních připravuje na mistrovství Evropy, na které se musí 
probojovat přes kvalifikační turnaj, který bude ČSTPS ve spolupráci s Českou federací 
Powerchair Hockey v říjnu 2019 pořádat v Praze. 

Reprezentace se zúčastnila mezinárodního turnaje v Curychu, kde obsadila 10. místo, kde 
měli hráči srovnání s evropskou špičkou. Hra i taktika jsou srovnatelné a reprezentačnímu 
týmu zatím chybí „vyhratelnost“ a automatizace herních situací pod tlakem, které můžeme 
získat pouze na mezinárodních turnajích. 

Cílem v roce 2019 je kvalifikovat se na mistrovství Evropy 2020, zabezpečit organizaci 
kvalifikačního turnaje, posílit domácí týmy a rozšířit ligovou soutěž o nový domácí tým a jeden 
slovenský tým. 

Z rozpočtu byly hrazeny náklady na účast na mezinárodním turnaji ve Švýcarsku, soustředění 

a vybavení. 

Kontakt: Václav Uher, E: uher@powerchairhockey.cz M: +420 733 627 289 
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FLORBAL VOZÍČKÁŘŮ 

Florbal vozíčkářů patří mezi atraktivní technické kolektivní hry, kde mohou hrát společně muži 
i ženy. Florbal vozíčkářů je také vhodným doplňkovým sportem pro mnohé úspěšné sportovce 
a paralympioniky. Vozíčkářskou florbalovou ligu hraje osm českých a jeden polský tým. 

 

Akce Místo konání Datum 

5. kolo ČPEV Kadaň 2017/2018 Kadaň 3. – 4. 3. 2018 

Soustředění reprezentace Praha 17. – 18. 3. 2018 

6. kolo ČPEV Praha 2017/2018 Praha 7. – 8. 4. 2018 

7. kolo ČPEV Plzeň 2017/2018 Plzeň 12. – 13. 5. 2018 

Play–off Praha  31. 5. – 2. 6. 2018 

Prague Wheel Open Praha  2. – 5. 8. 2018 

1. kolo ČPEV Praha 2018/2019 Praha 22. – 23. 9. 2018 

2. kolo ČPEV Vyškov 2018/2019 Vyškov 20. – 21. 10. 2018 

Soustředění reprezentace Praha 10. – 11. 11. 2018 

3. kolo ČPEV Ostrava 2018/2019 Ostrava 17. – 18. 11. 2018 

4. kolo ČPEV ČB 2018/2019 České Budějovice  1. – 2. 12. 2018 

 
Česká reprezentace patří dlouhodobě mezi nejlepší týmy světa. Na Swiss Wheely Open 2018 
vybojovala reprezentace stříbro v konkurenci dvanácti týmů. Díky široké členské základně je 
reprezentace kvalitně obsazena. Reprezentační soustředění se konají několikrát v roce. 

Významnou akcí bylo exhibiční utkání české a švédské reprezentace v přestávce finálového 
zápasu na Mistrovství světa ve florbale (nepostižených) v O2 Aréně, které shlédlo více jak 
patnáct tisíc diváků. 

Mezi dlouhodobé cíle patří zařazení florbalu vozíčkářů mezi paralympijské sporty. 

Z rozpočtu byly hrazeny náklady na mezinárodní turnaj, domácí soustředění včetně 
soustředění se švédskou reprezentací a exhibičního utkání v rámci Mistrovství světa ve 
florbale 2018 (sportovci bez postižení). 

Kontakt: Zbyněk Sýkora, E: sykora@florbalvozickaru.cz M: +420 777 593 182 
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KUŽELKY 

Ač bez paralympijských ambicí, kuželky nabízí svojí organizovaností v pěti oddílech, 
pořádáním častých turnajů a systémem republikových soutěží zajímavou sportovní aktivitu 
široké základně osob s tělesným postižením. 

Kuželky se začaly hrát v České republice již v minulém století a u zrodu stálo v těch letech jen 

pár oddílů tělesně postižených sportovců, tahounem byl Baník Ostrava a jeho dlouholetá 

členka Anička Káňová. Hráči jsou rozděleni do kategorií dle rozsahu postižení. 

Kuželky jsou provozovány v těchto sportovních klubech: 

Baník Ostrava, KK Blansko, Jiskra Rýmařov, SK TP Opava a Kuželky Horní Benešov. 

V rámci Českého poháru se koná 7 turnajů, které pořádají jednotlivé spolky. V průměru se 

každého turnaje účastní 30–35 hráčů. Z nichž vzejde vítěz Českého poháru. 

V tomto roce mistrovské tituly získali: 

TP ženy  – Jarmila Horáková (Kuželky Horní Benešov) 

LP ženy  – Radmila Pastvová (Baník Ostrava) 

TP muži  – Zdeněk Dočkálek (Jiskra Rýmařov) 

LP 1   – Jiří Polášek (Jiskra Rýmařov) 

LP 2   – Jan Šmerda (KK Blansko) 

Akce Místo konání Datum 

Rýmařovská kuželka Rýmařov 24. 3. 2018 

Blanenská kuželka Blansko 5. 5. 2018 

Opavská kuželka  Opava 23. 6. 2018 

Rýmařovská kuželka Rýmařov 14. 7. 2018 

Benešovská kuželka Horní Benešov 11. 8. 2018 

Bohumínská kuželka Ostrava 1. 9. 2018 

Opavská kuželka  Opava 11. 11. 2018 

Mistrovství ČR Rýmařov 9. 12. 2018 

 

Kontakt: Petr Kumstát, E: KumstatPetr@seznam.cz M: +420 775 866 348 
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ORIENTAČNÍ ZÁVOD  

Orientační sporty vozíčkářů začaly u nás v roce 1991 a do roku 2005 se jednalo pouze o 
závody rychlostního typu – vlastně šlo o přizpůsobené závody orientačního běhu.  Tato 
varianta orientačních závodů přetrvává dosud, každoročně se konají u nás nejméně dva 
takové závody – ve Vrchlabí a v Opavě. Od roku 2005 se ale začíná prosazovat disciplína trail 
orienteering, která je začleněná v IOF (Mezinárodní federaci orientačních sportů) a ve které 
se konají každoročně mistrovství světa a každý sudý rok mistrovství Evropy. Naši 
reprezentanti se účastní těchto závodů bez přestávky od roku 2007 a za tuto dobu nasbírali 
na těchto vrcholových závodech v kategorii paralympic už 9 medailí. 

V roce 2018 na závodech trail orienteering aktivně závodilo 12 závodníků v kategorii para (s 
tělesným hendikepem).  Rychlostních závodů v Opavě i Vrchlabí se účastnily tři desítky 
hendikepovaných závodníků, další desítky vozíčkářů se seznámily s naším sportem na 
ukázkových závodech v Praze Malešicích a Újezdě nad Lesy. Zaznamenali jsme zájem 
několika mladých, slibných, závodníků – jmenujme například Radima Štrobla nebo Pavla 
Šprynara. Další sezóny ovšem prověří, zda se některá z těchto mladých tváří uchytí v trailu na 
delší dobu. 

Naši závodníci se v roce 2018 účastnili 16 závodů trail–o klasických, 8 závodů TempO a dvou 
rychlostních. 

Mistrovství Evropy, Slovensko, květen 2018 

Jednalo se o sudý rok, konalo se tedy Mistrovství Evropy, a to na Slovensku, v podobných 
terénech, které jsme měli možnost poznat už dříve. ME se účastní větší počet závodníků než 
MS, a tak je úspěch na těchto závodech paradoxně hodnotnější než úspěch na MS. 
Štafety Para: 1. místo (Hanka Doležalová, Pavel Dudík, Jana Kosťová), 4. místo (Miroslav 

Špidlen, Bohuslav Hůlka, Milan Lučný) 

Paralympic: 2. Kosťová, 7. Dudík, 9. Hůlka, 14. Doležalová, 28. Lučný, 43. Špidlen 

Mistrovství světa, Lotyšsko, srpen 2018 

Letošní MS přineslo kvalitní závody, ve kterých se nám podařilo ve srovnání s ostatními 

zeměmi uspět. 

Štafety para: 2. místo – Pavel Dudík, Bohuslav Hůlka, Jana Kosťová 

Paralympic: 4. Jana Kosťová, 6. Bohuslav Hůlka, 12. Pavel Dudík 

Evropský pohár 

Evropský pohár je složen z pěti kol, každé o dvou etapách závodu trail–o, v různých 

evropských destinacích. Výsledky našich závodníků jsou ovlivněné skutečností, že se 

neúčastnili všech dostupných závodů, ale například jen závodu konaného v Itálii. 

Do evropského poháru bylo zařazeno v roce 2018 celkem 260 závodníků. Z našich členů se 

na 38. místo probojovala Jana Kosťová. 

Český pohár 

(Para) 1. Doležalová (Vrchlabí), 2. Kosťová (SKV Praha), 3. Hůlka (SKV Praha) 

Mistrovství ČR v Trail–O, Průhonice, 6. 10. 2018 

(Para) 1. Kosťová (SKV Praha), 2. Hůlka (SKV Praha), 3. Doležalová (Vrchlabí) 

Mistrovství ČR v TempO, Průhonice, 7. 10. 2018 (v této disciplíně se hendikep nerozlišuje). 

5. Kosťová (SKV Praha), 6. Hůlka (SKV Praha) 
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Světový žebříček 

V nově zřízeném světovém žebříčku se naši závodníci pohybují na 50. místě (Kosťová), 74. 

Hůlka, 118. Dudík (z celkem cca 290 závodníků bez ohledu na hendikep). 

Jana Kosťová byla jmenována jako Senior event advisor (hlavní osoba odpovědná za zdárný 
průběh závodů) pro ME 2020 ve Finsku a zůstává zástupcem v Trail–o Athletes Commission 
IOF. 

Hlavními cíli jsou: udržet krok se světovou špičkou a rozšířit řady závodníků – generační 
obměna. Oba tyto cíle narážejí na technickou náročnost našeho sportu a atraktivitu jiných, 
zejména paralympijských a také adrenalinových disciplín. 

Naše činnost byla umožněna zejména díky podpoře MŠMT prostřednictvím ČSTPS, 
významnou oporou nám byl také ČSOS, který nám poskytl zázemí odpovídající pozici celé 
disciplíny v Mezinárodní orientační federaci (IOF). 

Z rozpočtu byly hrazeny náklady související s účastí na závodech včetně zabezpečení 

dopravy, ubytování, rehabilitace sportovců, startovné a pojištění. 

Kontakt: Bohuslav Hůlka, E: hulka@skvpraha.org M: +420 777 669 700 
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ŠACHY 

Šachy jsou velmi rozšířeným sportem pro všechny osoby s postižením bez ohledu na věk a 
fyzickou kondici. Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů. 
Výuka a hraní šachů se doporučuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé 
charakterové vlastnosti. Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa a hrají je miliony lidí. 
Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit. V soutěžním šachu 
je hra limitována časem, pro jehož měření se používají šachové hodiny. Časy na soutěžní 
partii obvykle bývají v řádu hodin, existuje však i takzvaný rapid šach (10 až 60 minut na partii 
pro jednoho hráče) a bleskový šach (méně než 10 minut, typicky 5 minut). Pro sestavování 
žebříčků hráčů se v šachu používá takzvaný rating Elo. Mezinárodní šachová federace (FIDE) 
schvaluje oficiální pravidla šachu, udržuje mezinárodní žebříčky hráčů, uděluje mezinárodní 
šachové tituly, garantuje MS v šachu a šachové olympiády. Počítače umožnily zlepšení 
přípravy šachistů; značné popularitě se těší i hraní šachů on–line. 

Tento sport mohou vykonávat i osoby s velmi těžkým postižením. V rámci ČSTPS 
organizujeme každoročně turnaje pro handicapované sportovce, naši reprezentanti se účastní 
mezinárodních akcí jako je MS a ME a pravidelně se také účastní soutěží s nepostiženými 
sportovci. 

 

Akce Místo konání Datum 

Memoriál Pavla Kumínka 19. ročník Kladno 22. 4. 2018 

Ostravský koník 2018 – mez. šachový festival Ostrava 28. 4. – 6. 5. 2018 

18. MS IPCA tělesně postižených šachistů Praha 21. 6. – 30. 6. 2018 

MČR v šachu 4.členných družstev TP Hodonín u Kunštátu 3. 7. – 6. 7. 2018 

Krajský přebor TP v rapid šachu Hrabyně 4. 8. 2018 

Mezinárodní MČR v šachu TP mužů a žen Horní Bečva 31. 8. – 8. 9. 2018 

Memoriál J. Šandery a OP jižní Moravy Hodonín u Kunštátu 20. 10. – 22. 10. 2018 

 
IPCA (International Physically Disabled Chess Association) je mezinárodní federace, která 
sdružuje tělesně postižené šachisty z více než 20 zemí světa. IPCA byla založena v červnu 
1992 Jiřím Ulmannem z Hrabyně.  
18. mistrovství světa IPCA tělesně postižených šachistů 2018 se konalo od 21. do 30. 6. 2018 
v Praze, šampionátu se zúčastnilo 58 hráčů.  
Milan Babula – 5. místo (6,5) 
Vít Valenta – 10. místo (5,5) 
Michal Hanus – 16. místo (5,5) 
V průběhu šampionátu se konala simultánka nejlepšího českého šachového velmistra pana 

Davida Navary s 25 českými a zahraničními tělesně postiženými šachisty. 

Mezinárodní MČR v šachu TP mužů a žen 2018 se konalo vzhledem k vyhovujícím 
bezbariérovým prostorům v hotelu DUO v Horní Bečvě. Celkem se účastnilo 46 hráčů, z toho 
5 žen. 

Vít Valenta – 1. místo (7,5) 
Milan Babula – 2. místo (7) 
Juraj Zavarský – 3. místo (6,5) 
Marcel Řezníček – nejlepší vozíčkář (5,5) 
Irena Badačová – nejlepší žena (4,5) 
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Mistrem republiky družstev TP 2018 se stalo družstvo ŠK Gemini Praha „A“. 

Poř. Družstvo 1 2 3 4 Body MP3 

1 ŠK Gemini Praha A * * 3 2 3 3½ 4 3½ 19 16 

2 ŠO TP Nova Kladno A 1 2 * * 3½ 3½ 3 3½ 16½ 13 

3 ŠO TP Nova Kladno B 1 ½ ½ ½ * * 2 2½ 7 4 

4 ŠK Gemini Praha B 0 ½ 1 ½ 2 1½ * * 5½ 1 

 
Z rozpočtu byl podpořen Vít Valenta, který se na mistrovství světa probojoval do první desítky. 
Z rozpočtu byly hrazeny náhrady cestovních výdajů, ubytování, startovné a trenérské vedení. 

Kontakt: Irena Badačová, E: tjrespekt@seznam.cz M: +420 722 902 812 
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VOLEJBAL STOJÍCÍCH 

Volejbal stojících byl vyřazen z programu paralympijských her, kde byl nahrazen volejbalem 
sedících. Volejbal stojících má v ČR padesátiletou tradici. Nyní se mu věnuje pouze TJ Baník 
Ostrava z.s. 

Kontakt: Milan Kožušník, E: kozusnikm@seznam.cz M: +420 732 937 989 
 

BADMINTON 

Novým sportem na programu Letních paralympijských her v Tokiu 2020 bude para badminton. 
Pravidelné tréninky probíhají zatím pouze v Brně pod klubem Badminton Sharks Brno. Klub 
se snaží zviditelnit para badminton pořádáním soustředění a turnajů. Na tyto akce jezdí stále 
větší počet vozíčkářů z řad aktivních sportovců, kteří se para badmintonu pravidelně nevěnují, 
ale soustředění nebo turnaj si nenechají ujít. Turnaje jsou otevřeny též sportovcům „chodícím“. 

Ze svazu byla podpořena účast badmintonisty na mezinárodním turnaji ve Španělsku. 

Kontakt: Pavla Grycová, E: p.grycova@centrum.cz M: +420 725 048 138 
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7. NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ROKU TOP TEN 2018 

Český svaz tělesně postižených sportovců ocenil desítku nejhodnotnějších výkonů roku 2018. 

Poděkování patří primátorovi hlavního města Prahy Zdeňkovi Hřibovi za převzetí záštity, 

poskytnutí Rezidence, jeho osobní účast a předání dárkových tašek MHMP oceněným 

sportovcům. Dále se role předávajících zhostili paralympijský vítěz v pětiboji z Barcelony 1992 

Vojtěch Vašíček a skladatel, textař, zpěvák a kytarista Ivan Hlas. Za poskytnutí váz 

oceněným sportovcům děkujeme České rodinné sklářské dílně Crystal HeArt. O hudební 

program slavnostního večera se postaral Vít Šašek, plavec, florbalista a hudebník. Grafiku 

TOP TEN 2018 připravil šestnáctiletý David Henyš, komiksový kreslíř působící pod 

uměleckým jménem Vade Heeny. Fotodokumentaci TOP TEN 2018 zajistil Luděk Šipla. 

Sportovci byli vyhlášeni dle abecedního pořadí sportů: 

Florbal vozíčkářů – Swiss Wheely Open 2018 

- stříbrná medaile 

Orientační závod – Pavel Dudík – mistrovství světa WTOC Lotyšsko 2018 

- stříbrná medaile – štafeta 

Orientační závod – Bohuslav Hůlka– mistrovství světa WTOC Lotyšsko 2018 

- stříbrná medaile ve štafetě 

Orientační závod – Jana Kosťová – mistrovství světa WTOC Lotyšsko 2018 

- stříbrná medaile ve štafetě 

Plavání – Petr Andrýsek (SB4) – mistrovství Evropy Dublin 2018 

- bronzová medaile – 100m prsa 

Plavání – Vendula Dušková (SB7) – mistrovství Evropy Dublin 2018 

- stříbrná medaile – 100m prsa 

Plavání – Dominika Míčková (SB3) – mistrovství Evropy Dublin 2018 

- stříbrná medaile – 50m prsa 

Plavání – Arnošt Petráček (S4) – mistrovství Evropy Dublin 2018 

- zlatá medaile – 50m volný způsob 

Stolní tenis – Jiří Suchánek (TT2) – mistrovství světa Lasko 2018 

- bronzová medaile 

Triatlon – Zbyněk Švehla (H4) – Ironman 70,3 Lucembursko 

- stříbrná medaile – H4 

                       



26 | S t r á n k a  
 

 

8. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE  

viz účetní závěrka a příloha k účetní závěrce 
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9. ORGÁNY ORGANIZACE  

Výbor svazu (od 8. 5. 2018) 

Radka Kučírková, předsedkyně 
Jiří Pleško, místopředseda 
Jaromír Němec, místopředseda 

Kontrolní a revizní komise (od 8. 5. 2018) 

Renata Hlavinková, předsedkyně 
Iva Zemková, členka 
Martin Císař, člen 

V ČSTPS je evidováno celkem 45 sportovních klubů a oddílů v 11 krajích s celkovým počtem 

1396 členů z toho 224 sportovců do 23 let. 

Název TJ/SK Počet členů  

ABAK – počítadlo, z.s. 18 

SK Brněnský plazivec 11 

Bulldogs Brno 10 

Klub handicapovaných – EURO–CLUB HANDICAP z.s. 8 

EWSC Praha, z.s. 17 

FBC Štíři České Budějovice, z.s. 26 

Spolek Flor–in 21 

ŠK Gemini Praha 10 

KK Blansko 10 

KONTAKT České Budějovice z.s.  17 

Spolek pro rozvoj a podporu pohybových aktivit tělesně postižených – Kronos 36 

TJ Labe Kolín oddíl invalidních sportovců  23 

Lenox z.s. 22 

SK Moravia Brno, z.s. 39 

ŠO TP NOVA Kladno, z.s. 14 

Prague Robots, z.s. 54 

SK Akáda Janské Lázně, z.s. 18 

SK Janské Lázně, z.s. 30 

SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 95 

SK KONTAKT BRNO z.s. 132 

SK KONTAKT OSTRAVA 23 

SK KONTAKT PRAHA z.s. 153 

SK TP Opava, z.s. 13 

SK vozíčkářů západočeského regionu, z.s. 36 

SK vozíčkářů Praha, z.s. 123 

Spolek SKH Meteor Plzeň 14 

SKST Liberec, z.s. 8 

SK Děčín, z.s. 9 

Sportovní klub SK Ostrava, z.s. 33 

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, spolek 15 

SSVM – Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě o.s.  11 

ŠK TP Hrabyně z.s. 20 

ŠO TP Habrovany z.s. 34 



28 | S t r á n k a  
 

TJ Horní Benešov, spolek 12 

TJ Invaclub Loštice, z.s. 12 

TJ Baník Ostrava 80 

TJ Jičín z.s. 10 

TJ META Praha 14 

Rehabilitačně sportovní centrum; TJ RESPEKT, z.s. 21 

TJ Slovan Svoboda Praha, z.s. 25 

TJ Sokol Lhůta, z.s. 18 

TJ Tatran Střešovice, z.s. 22 

TJ ZPS ČECHIE Hradec Králové, z.s. 62 

KK Jiskra Rýmařov, z.s. 11 

Cesta životem bez bariér, z.s. 3 

Individuální členství  3 

Celkem 1396 

 

10. PODĚKOVÁNÍ  

Poděkování patří všem dlouholetým podporovatelům, sportovcům, trenérům, rozhodčím a 
činovníkům, kteří se starají o rozvoj klubů a sportů. Díky stabilizaci finanční podpory z MŠMT 
předpokládáme nárůst členské základny, rozšíření reprezentačních týmů a rozvoj nových 
sportů. 
MŠMT – Všeobecná sportovní činnost, reprezentace a Rugbymania 2018 
Nadace Agel – podpora účasti reprezentačního týmu ragby vozíčkářů na ME 2018 
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry – podpora účasti reprezentace ragby vozíčkářů na ME 2018 
AXOCOM – Generální partner finálového závodu Českého poháru v para plavání 
Věcný dar EXPO Dům, prodej rychle rozkládacích stanů 
 

11. KONTAKTY  

Český svaz tělesně postižených sportovců z.s.  
Vaníčkova 315/7  
169 00 Praha 6 
E: cstps@cstps.cz  
M: +420 602 179 011 
W: www.cstps.cz 
F: www.facebook.com/cstps.cz 
 
Radka Kučírková, generální sekretář  
E: radka.kucirkova@cstps.cz  

Štěpán Cagaň, manažer para plavání / IT podpora  
E: stepan.cagan@cstps.cz   

Lucie Moravcová, vedoucí kanceláře  
E: lucie.moravcova@cstps.cz  
 
 
 
 
  

mailto:cstps@cstps.cz
http://www.cstps.cz/
http://www.facebook.com/cstps.cz
mailto:radka.kucirkova@cstps.cz
mailto:stepan.cagan@cstps.cz
mailto:lucie.moravcova@cstps.cz
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Vysvětlivky 

ČSTPS  Český svaz tělesně postižených sportovců 
ČPV   Český paralympijský výbor 
UZPS  Unie zdravotně postižených sportovců 
ČUS  Česká unie sportu 
ČFSH  Česká federace spastic handicap 
ČSZPS Český svaz zrakově postižených sportovců 
ČSMPS Český svaz mentálně postižených sportovců 
ČSNS  Český svaz neslyšících sportovců 
ČeP s.r.o. Česká paralympijská s.r.o. 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
IPC   Mezinárodní paralympijský výbor 

(International Paralympic Committee) 
IWAS  Mezinárodní organizace tělesně postižených  

(International Wheelchair and Amputee Sports Federation) 
MČR Mistrovství ČR 
SP Světový pohár 
ME Mistrovství Evropy 
MS Mistrovství světa 
PH Paralympijské hry 
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Zpr âv a nezávislého auditora
uľčená valné hľomadě spolku

český svaz tělesně postižených spoľtovců z.s.

Výrok auditoľa

Provedli jsme audit přiloŽené účetní zâvětky spolku Ceský svaz tělesně
postižených sportovců z.s. (dále také ,,Spolek") se sídlem Vaníčkova 7 , 160 00 Praha 6,
IC 485 51 350' sestavené na základě českých účetních předpisů, kteľá se skládá
z rozvahy k 3I.I2.2o18' výkazu zisku a ztrâty za rok končící 3LIŻ.Ż0I8 a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace. Udaje o Spolku jsou uvedeny v příloze této účetní zâvěrky.

Podle našeho názoru účetní zâvěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
spolku Český svaz tělesně postižených spoľtovců z.s. k 3I.I2.2oI8 a nákladů a výnosů
a výsledku jeho hospodaření za tok končící 3I.IŻ.ŻoI8 v souladu s ěeskými účetními
předpisy.

Zâ,Jrliad pľo výľok

Audit jsme pľovedli v souladu se zĺákonem o auditorech a standaľdy Komoľy
auditoru České ľepubliky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pľo audit (ISA),
případně doplněné a upľavené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podľobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit
účetní záněrky. V souladu se zákonem o auditoľech a Etickým kodexem přijatým
Komoľou auditoru Ceské ľepubliky jsme na Spolku nezâvislí a splnili jsme i další etické
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme Se, źe dikazní informace,
které jsme shromáŽdili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho

výroku.

Ostatní ĺnfoľmace uvedené ve výroční zprâvé

ostatními infoľmacemi jsou v souladu S l 2 písm. b) zákona o auditorech
informace uvedené ve výroění zprâvě mimo účetní závěrku a naši zprâvu a:uditora. Za
ostatní informace odpovídá předsedkyně Spolku'

Náš výrok k účetní zâvërce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však
součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní zâvérky seznámení se s

ostatními informacemi a posouzení, zđa ostatní infoľmace nejsou ve významném
(mateľiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce

získanými během ověřování účetní závérky nebo zda se jinak týo informace nejeví jako
významně (mateľiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve

ADAMEC AUDIT s'ľo., Sáňkařská 55ó,460 08 Liberec, Ič: 25826158, tel.: 482 34s 56ó, info@adamec-audit.cz
spo]ečnostje zapsána v oR vedeném KS v Ústín. L.. spisová značka C ló467 a v rejstříku auditoĺských společností vedeném KA ČR pod ć' 342
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všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými
právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní infoľmace splňují
poŽadavky právních předpisů na foľmální náležitosti a postup vypľacování ostatních
informací v kontextu významnosti (materiality)' tj. zdapŕípadné nedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný nazák|adě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež' dokáźeme posoudit, uvádíme, že
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jeŽ jsou též předmětem zobrazení
v úěetní zźxěrce,jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s účetní závěľkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zđanazâkladě poznatků a povědomí o Spolku' k nimž
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (mateľiální)
věcné nesprávnosti. V râmci uvedených postupů jsme v obdrŽených ostatních
informacích źádné v ý znamĺé (materi ální) věcné nespľávnosti nezj i stili.

odpovědnost předsedkyně Spolku a kontľolní a revizní komĺse zaűčetní závěľku

Předsedkyně Spolku odpovídá za sestavení účetní zőněrky podâvající věrný a
poctivý obraz v souladu s ěeskými účetními předpisy a za takový vnitřní kontľolní
systém' který povaźuje zanezbytný pro sestavení účetní zánérky tak, aby neobsahovala
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závérky je předsedkyně Spolku povinna posoudit, zdaje
Spolek schopen nepřetľŽitě tľvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní
zâvětky zâ|eźĺtosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a pouŹití předpokladu
nepřetržitého trvání při sestavení účetní zâvěrky, s výjimkou případů, kdy předsedkyně
plánuje zrušení Spolku nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Spolku odpovídá kontľolní a
rcvizní komise

Odpovědnost auditoľa za audit účetní závěľky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, źe úč,etní záşěrka jako celek
neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a
vydat zprâlvll auditora obsahující náš výľok. Přiměřená míra jistoty je velká míľa jistoty,

nicméně není zârukov, te audit pľovedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve

všech případech v ričetní zálvěrce odhalí případnou existující významnou (materiální)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se
za významné (materiální), pokud lze reálně předpokláłdat, źe by jednotlivě nebo v
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí,kterâuźivate|é účetní zźxérky na jejím
základě přijmou.

ADAMEC AUDIT s.r.o., Sáňkařská 55ó,4ó0 08 Liberec, IČ: 2582ó158, tet.z 482345 5óó, info@adamec-audit.cz
Společnostje zapsána v oR vedeném KS v Úsrl n' L'. spisová Značka c 1646? a v ręjstříku auditorských spolećností vęĺleném KA ČR pod č.34]
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Při pľovádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zaçhovávat profesní skepticismus.
Dále je naší povinností:

o Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní
zâvěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagující na tato rizlka a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,
abychom na jejich zálkladě mohli vyjádřit výrok. Riziko, Že neodhalíme
významnou (materiální) nespľávnost, k níŹ došlo v důsledku podvodu, je větší
neź riz1ko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou,
pľotože součástí podvodu mohou bý tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obchâzení vnitřních kontrol.

o Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Spolku relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s
ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit nâzor na účinnost
jeho vnitřního kontľolního systému.

o Posoudit vhodnost pouŽitých účetních pravidel, přiměřenost provedených
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti předsedkyně Spolku uvedla
v příloze účetní zâvěrky.

o Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
záněrky předsedkyní a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace
existuje významnâ (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek,
které mohou významně zpochybnit schopnost Spolku nepřetržitě trvat. JestliŽe
dojdeme k závěru, źe takovâ významná (materiální) nejistota existuje, je naší
povinností upozoľnit v naší zprâvě na informace uvedené v této souvislosti v
příloze účetní zâvěrky, a pokud týo informace nejsou dostatečné' vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Spolku nepřetržitě trvat
vychâzejíz dtĺkazních infoľmací, které jsme získali do data naśÍzprávy. Nicméně
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, Že Spolek ztratí schopnost
nepřetľžitě trvat.

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní zźxěrky, včetně přílohy,
a dâle to' zda účetní zâvěrka zobrazuje podkladové transakce a události
způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat předsedkyni a kontrolní a reyizní komisi mimo
jiné o plánovaném ľozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních' která jsme v
jeho pruběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním
systému.

V Liberci đneŻI. června 2019
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statutární evidenční číslo 1 7l9

ADAMEC AUDIT s.r.o.
auditorská společnost evidenční č;íslo 342

ADAMEC AUDIT s.r'o., Sáňkařská 556' 460 08 Liberec, IČ: 2582ó158, tel.z 482 345 5óó, info@adamec-auditcz
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otisk podacího razítka

ROZUAHA

k 31.!2.2q!8

V tisícĺch Kč

RoZVAHA dle 504/2002 sb' ve zněnĺ pro rok 2016

obchodní írma nebo název účetní jednotky

l ęşký sl.a7 É lgşllé. pçtÍže ných spolícivcil
Stnhov BLOK 1' Vaníć,kova 7

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Ęnh?
1 6017lČ 4 I 5 5 1 3 5 0

t]četni období
oŻnač AKTIVA čĺslo

řádku
stav k prunímu dni k poslednĺmu dni

Ail Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 16 16
7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek o17 16 16

oprávky k dlouhodobému majetku celkem 028 -16 16
10 oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 038 -16 16

B- Krátkodobý majetek €lkem 040 3 006 1 891
B.ĺ PohledáVky celkem 051 24
B. il. 1. odběratelé o52 10

PohledáVky Ża zaměstnanci 057 14
B. Iil. Krátkodobý finanční majetek celkem 071 2 957 1 887
B. ilt. 1. PeněŽnĺ prostředky v pokladné 072 I I

3. PeněŽní prostředky na Účtech 074 2 949 1 879
B. IV Jiná aktiva celkem 079 25 4
B. tv 1. Náklady přĺštích období 080 25 4

AKTIVA CELKEM 082 3 00ô 1 891

Účetní obdobĺ
označ' PASIVA číslo

řádku
stav k prunímu dni k poslednímu dni

Vlastnĺ zdroje celkem 001 148 415
A.il \^isledek hospodařenĺ celkem 006 148 415
A.il.1 Účet uisledku hospodaření 007 267

2 Výsledek hospodařenĺ Ve schvalovacím řízenĺ 008 3 XKXţYXnW
3. Nerozdělený zisk, neuhÍazená ztráta minulých let 009 145 148

B cizí zdroje celkem 010 2 858 1 476
B. ilt Krátkodobé závazky €lkem 021 1 556 356
Blltl Dodavatelé o22 1 105 129

4. ostatnĺ závazky 025 9 1
5. Zaměstnanci UŻb 359 137
7 záVazky k institucĺm sociálnĺho zabezpečenĺ a Veřejného zdravotního pojištění o28 20 35

ostatni přĺmé daně 030 63 49
'10 Daň z pňdané hodnoty 031 0 5

B. IV Jiná pasiva celkem 045 1 302 1 120
2. Výnosy příštĺch obdobĺ o47 1 302 1 120

PASIVA CELKEI\,4 048 3 006 1 891

okamŽik sestaven 9.3.2019 Podpjsoui záznam statutárnĺho orgánu účetní jednotky:

Právnĺ Íorma
účetni jednotky:

spolek

Předmět činnosti nebo účel:

Provozování Tv a sporür Ë/esĺĚ Posłižen:ých sPolź ď

É
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Mgr. Radka Kučírková
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otisk podacĺho razítka

vÝł<ez ZSKU A zĺnÁĺv

oa, 1.1.2018 o", 31.12.2018

v tĺsících Kč

vzzdle 50412002 sb' Ve znění pro rok 2016

obchodni Íirma nebo názeV Účetní jednotky

. Č, eský.su.ą1 ŕě{ęsně posÍižených spgrtovcťl
Stnhov BLOK 1, Vaníć,kova 7

Sídlo nebo bydliště Účetní jednotky

PnhT
16017tc 4 I 5 5 1 3 5 0

Běžné obdobíoznač. VYKAZ ZISKU A ZTRATY číslo
řádku

Hlavní Hospodářská Celkem
Náklady 001 7 292 7 292

A. l Spotřebované nákupy a nakupované služby oo2 4 994 4 994
A.t. 1 spotřeba mateńálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 003 544 5tM

3. opravy a udżování 005 17 17
4. Náklady na cestovné 006 331 331
6. osÎatnÍ sluźby 008 4 102 4 102

Ailt osobní náklady 013 1 880 1 880
A. ilt. 10. MzdoVé náklady 014 1 573 1 571

11 zákonné sociální pojištění 015 304 304
tJ. zákonné sociálnĺ náklady 017 3 3

Daně a poplatky 019 13 13
A. tv 15. Daně a poplatky o20 13 13

ostatní náklady 021 80 80
ío Kursové ztráty 025 47 47
22. Jiné ostatní náklady 028 33 33

Poskýnuté příspěVky 035 325 325
A. Vil. 28 Poskýnuté členské příspěvky a přĺspěvky zÚčtované mezi organizačnĺmi sloŽkami 036 325

Náklady celkem 039 7 292 7 292
B. Minosy 040 7 559 7 559
BI Provoznĺ dotace 041 6 337 6 337
B.t. 1 Provozni dotace 042 6 337 6 337
B. ĺĺ. Přijaté přĺspěvky 043 772 772
B. |. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloŽkami 044

J Pňjaté příspěvky (dary) 045 772 772
B. ilt. Tržby za Vlastní uŹkony a za zbożí 047 437 437
BIV ostatní uinosy 048 13 13

7 Výnosové úroky 051 13 13
Výnosy celkem 061 7 559 7 559

c. Výsledek hospodaření před zdaněním 062 267 267
D, Výsledek hospodaření po zdanění 063 267 267

okamžik sestaver 9.3.2019 Podpiso\4i Żáznam statutárního orgánu úěetní jednotky:

PráVnĺ fomâ
ÚčeÎni jednotky:

spolek

Předmět činnosti nebo Účel:

Plovozování TV a sporfu Íělesně posrižených sPoÉ

Mgr. Radka Kučírková
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Příloha v účetní zâvérce 2o18
sestavená dle vyhlášţ č. 504/2002 sb.

1. zÁxlłoľĺ lľroRľrĺłce o Účeľľĺ.leoľoľce

1.1. Název, sídlo, lč, zápis do veřejného rejstříku
Český svaz tělesně postiŽených spońovců z.s.
Strahov blok 1 - Vaníčkova 7
169 00 Praha 6
lČ: 4855'l350
Registrována původně pod reg. č. VsP/1-3177l90_R dne 14.1 'ĺ . 199o u MV ČR
Spisová znaćka'' L 1 346 vedená u Městského soudu v Praze a zapsaná 1. 1. 2014

1.2.Prâvni forma
Spolek

1.3. PosIání (činnost hlavní, hospodářská, další činnosti)
Provozovánĺtělesné výchovy a sportu pro osoby s tělesným postiŽením, občanů ČR nebo cizích
státních příslušníků na území ČR. Hlavním posláním svazu je podpora aŕizení této činnosti od
základních článků svazu až po zajišťování reprezentace ČR na mezinárodní úrovni. Svaz hájĺ
zájmy suých členů a výváří podmĺnky pro sport rekreační, výkonnostní a vrcholový. Podporuje
integraci mezi populaci bez postiŽení. Svaz zabezpečuje pořádánícelostátnĺch ĺ mezinárodních
soutěŽí přímo nebo pořádánídeleguje na niŽší sloŽky.

1.4. Statutární orgán
Mgr. Radka Kucírková, předsedkyně

1.5. organizačnĺ sloŽky s vlastní právnĺ osobností
Svaz nemá organizační sloŽky s vlastní právní subjektivitou

1 .6. Za klad atel/zřizovatel
Ustavující konference československého svazu tělesně postiŽených sportovců

í.7. Účetnĺ obdobĺ, rozvahoţ den
Účetním obdobím je leden - prosinec 2018, rozvahovým dnem ie 31. 12. 2018.

1.8 Kategorie účetní jednotky:
Mikro účetnÍjednotka

2. lNFoRMAcE o UPLATNĚNíÚčETNĺGH zÁsAD A METoD

2.1.lnformace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách
Účetnĺjednotka pouŽívá obecné Účetní zásady vyplývající ze zâkona o Účetnictví, v platném
znëní, a předpisů souvisejících.
Učetní záznamy za rok 201 8 jsou zpracovány elektronicky s vyuŽitím účetního softwaru Aconto.
Úeetnĺ zâznamy jsou archivovány v souladu s Ş 31 a 32zákona o účetnictví, v platném znění,
v přÍručním archivu csĺps.

2.2. odchylky od těchto metod
Náhrady cestovních uýdajů' které byly proplaceny, jsou účtovány na účtu 512 - Cestovné.
Přefakturované náklady se neÚčtují na výnosové účty, ale jako poníŽení nákladových Účtů.
Uvedené odchylky v účtování neovlivňují majetek, zâvazky, finanční situaci a uýsledek
hospodaření spolku.

2.3. oceňování majetku a zâvazkil
oceňování se provádí v zásadě poňzovací cenou V okamŽiku uskutečněnĺ Účetního případu
v souladu sŞ 24 a 25 zâkona o účetnictví.



2.4. Stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Učetní jednotka provádí Účetní odpisy z ocenění majetku stanoveného v Ş 25 zákona postupně
v průběhu jeho pouŽívání ve vazbě na čas (dobu pouŽitelnosti) a intenzitu pouŽívání. JelikoŽ je
majetek vyuŽíván jen pro potřeby nezdaňované hlavní čĺnnosti, daňové odpisy nejsou
sledovány a jsou prováděny pouze odpisy Účetní. Zůstatková cena majetku se zjišťuje
prostřednictvím oprávek v souladu s odpisy. Hranice pro dlouhodobý majetek s dobou
pouŽitelnosti delší neŽ 1 rok je stanovena ve výši od 40 tis. Kč, hranice pro dlouhodobý
nehmotný majetek s dobou pouŽitelnosti delšíneŽ 'ĺ rok od 60 tis. Kč. Drobný hmotný majetek
s dobou poużitelnosti delší neŽ jeden rok v oceněníjedné poloŽky od 1 Kč a vyšší do 40 tis. Kč
a drobný nehmotný majetek s dobou pouŽitelnosti delší neŽ jeden rok v oceněníjedné poloŽky
7000 Kč a vyšší do 60 tis. Kč, vydaného pouŽívání, jsou sledovány v podrozvahové evidenci.

2.5. Přepoěet údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetnĺjednotka se při oceňovâní cizích měn v účetnictví řídí ustanovením Ş24 odst. 4 zâkona
o účetnictví. Pro přepočet cĺzí měny na českou účetníjednotka od 1.1.2013 pouŽívá pevný
měsíční kurz devizového trhu vyhlášený Čľĺa, v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za
ěeskou měnu pouŽívá účetní jednotka k okamžiku ocenění kurz, za kteý byly týo hodnoty
nakoupeny nebo prodány, v souladu s Ş 24, odst. 4 ZoÚ.

3. DoPLŇUJĺCí INFoRMACE K RozVAzE A VÝKAZU zlsKu A ZTRÁTY

3.í.Výše a povaha jednotlivých položek v'ýnosri a nákladů, které jsou mimořádné srĺým
objemem nebo původem
V roce 2018 Účetníjednotka neeviduje żádné mimořádné náklady ani výnosy.

3.2. Rozpis dlouhodobého majetku
Úeetnĺjednotka V roce 2018 neeviduje Žádný dlouhodobý majetek.

3.3. Přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
Učetní jednotka nemá splatné zâvazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.

3.4. Přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění
Učetní jednotka nemá splatn é závazky veřejného zdravotního pojištění.

3.5. Evidované daňové nedoplatky u mĺstně příslušných finančnĺch a celních orgánů
Úeetnĺjednotka nemá Žádné daňové nedoplatky.

s'e. častły dluhů, kteľé rrznikly v daném účetním období a u kteých zbytková doba splatnosti
k rozvahovému dni přesahuje pět let
Účetnĺ jednotka neeviduje žádné závazky s dobou splatnosti delší 5ti let'

3.7.Výše všech dluhů úěetní jednotky, kryých zárukou danou touto účetní jednotkou
Učetníjednotka nemá Žádné dluhy kryté zárukou.

3'8.Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně
z příjmů

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti zisk v tis. Kč 267

3'9' lnformace o zaměstnancích
V roce 2018 měla účetníjednotka tři zaměstnance na hlavní pracovní poměr' Jeden z nich je

zâroveň členem výboru svazu Ve funkci předsedy a vykonává funkci statutárního orgánu Čsĺps.
V průběhu roku 20 1 8 byly také uzavírány Dohody o provedení práce.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 3
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s osobních nákladů

3.10. odměny a funkční poŽitky členům statutárnĺch, kontrolních nebo jiných orgánů
Na základě rozhodnutÍ VS od roku 2008 nejsou funkční poŽitky vypláceny.

3.í1. Výše záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedeným
v předchozích dvou bodech s uvedením úľokové sazby, hlavních podmínek a případně
proplacených částkách, dluhy přijaté na jejich účet jako určitý druh záruky
Dle informací, které jsou Účetníjednotce znâmy, neexistuje účast členů organizačních sloŽek
svazu Vosobách, snimiŽ účetní jednotka uzavřela za účetní období roku 2018 obchodní
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
Členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů, včetně bývalých, nebyly poskýnuty během
účetního obdobÍ2018Žâdnézálohy aniÚvěry. Taktéż účetníjednotka nepřijala během účetního
obdobĺ Žádný zâvazek na jejich účet, jakoŽto určitý druh záruky.

3.12. Daňové úlevy na daniz příjmu
Základ daně Účetní jednotky ve vykazovaném období byl zjištěn transformací výsledku
hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Učetníjednotka vyuŽila moŽnosti sníŽit svůj daňový
základ v souladu s ustanovením Ş 20 odst. 7 ZDP a daňový zâklad tak byl sníŽen
o částku 68 078'- Kč, tj. daňová úleva ve výši 12. 935,- Kč bude vyuŽita Vroce 2019 na
Íinancování hlavní činnosti ČSTPS.
Daňová úlevazrcku2017 byla vyuŽita roce 2018 v plné výši 12. 950,- Kc.

3.'ĺ3. Komentář k v,ýznamným poloŽkám' resp. skupinám poloŽek z rozvahy nebo
výkazu zisku a ztrâty

Činnost svazu byla od roku 2Oo5 významně ovlivněna neoprávněným vyloučením z českého
paralympijského výboru (cPV) od té doby se svaz nemohl plně věnovat svému základnímu
poslání, tedy zajištění sportovnÍ činnosti od široké členské zâkladny až po reprezentační činnost.
Zaěleněním české asociace tělesně handicapovaných sportovců (OATHs) do struktury ČPV v roce
2005 by|a činnost Čsrps zcela ochromena, finance byly neoprávněně přesměrovány do cRĺtĺs a
csTPs nebyl dlouhé roky financován vůbec. l v současnostije financování csTPs ze strany ČPV
negativně ovlivnĚno existencíČnrHs a směřováním finančních prostředků na reprezentanty patřící
původně do csĺps do Čłrns' Struktura Čpv neodpovídá struktuře Mezinárodního
paralympijského výboru, cożvýznamně komplikuje řízení a rozvoj sportů.

V roce 20'18 obdrŽel csTPs finanční prostředky z ĺrĺŠĺvlt na sportovní reprezentaci, všeobecnou
sportovní činnost a významnou sportovní akci Rugbymania 2018. Reprezentační činnost ragby
vozíčkářů podpořily téŽ Nadace Agel a Nadace Charty 77 - Konto Bariéry. Kontinuální finanční
podpora z nĺŠnĺl výrazné přispívá ke stabilizaci sportu tělesně postiŽenýclr'

3'14. Rozpis dlouhodobých úvěrů, včetně úrokových sazeb, a popis zajištění úvěrů
Účetníjednotka nemá Žádné úvěry.

3.15. Přţaté dotace na provoz nebo na pořízení dIouhodobého nehmotného a
hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo
ze státních fondů

J

Mzdové náklady 1 573 tis. Kč
Z toho: mzdy (HPP) 905 tis. Kč

DPP 668 tis. Kč
refundace 0 tis. Kč
Funkční poŽitkv a odměnv 0 tis. Kč

Zákonné sociál n í poii štěn í (zdravotn í, sociál n í) 304 tis. Kč
Zákonné sociální nákladv 3 tis. Kč



Zdroi Výše v tis. Kč
MsMT - všeobecná sportovní činnost 2 067
MSMT - reprezentace 3 714
MsMT - významné sportovní akce - Rugbymania 2018 556
Celkem 6 337

Prostřed řijaté čsTPs v roce 2018

3.16. Přehled o přijatých a poskytnuých darech, dárcích a přţemcích těchto darů,
jde-li o vtýznamné položĘ
Účetnĺ jednotka ve vykazovaném období neposkytla finanční dary.

Prostřed até csTPs v roce 2018

Ve vykazovaném období byly na činnost svazu pouŽity prostředky ve výŠi 342 tis. Kč a
prostředky ve uýši 347 tis. Kč byly převedeny na pokrytí nákladů v příŠtích letech.

3.17. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky
Účetní jednotka neeviduje Žádnou veřejnou sbírku'

3.í 8. Zptisob vypořádání uýsledku hospodařeni z pŕedchâzejících účetních období
Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období roku 2017 - zisk ve výši 2,6 tis. Kč byl
převeden na účet Nerozdělený zisk ĺ zlráÍa minulých let.

ostatní informace požadované podle ŞŞ 29 a 30 vyhlášky ć,. 504l2oo2 Sb. nejsou uvedeny,
protože pro ně účetní jednotka nemá náplň.

po

3.19. okamžik sestavení úěetní zâvěrky
Úeetnĺ závërka csĺps byla sestavena dne 9. 3. 2o19.
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podpisový zâznam statutárního orgán

Zdroj Výše v tis. Kč
cPV - základní příspěvek 347
cPV - prostředky Nadace CEZ 24
Nadace Chaĺty 77 30
Nadace Agel 50
SpoluÚčast Praque Robots - Rugbymánia 2018 238
Celkem 689
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