


náš svaz prochází po volbách v roce 2001 řa-
dou zásadních změn v organizaci a řízení. Při
těchto změnách upevnil svoji pozici a potvrdil
mimořádné postavení v oblasti letních para-
lympijských sportů ziskem 31 medailí na pěti
světových a jednom evropském šampionátu.
V desítce nejlepších paralympioniků roku se
objevilo šest sportovců našeho svazu a dů-
stojným vyvrcholením sezony se stalo první
samostatně pořádané vyhlášení nejlep-
ších sportovců svazu TOP TEN ČSTPS 2002
s účastí význačných hostů z oblasti politické-
ho a veřejného života České republiky. V re-
prezentativních prostorách Všeobecné zdra-
votní pojiš1ovny jsme potvrdili tvořící se
renomé dynamické a transparentní organiza-
ce, s níž stojí za to spojit své jméno. Dokáza-
li jsme poskytnout hodnotné i důstojné oceně-
ní těm, kteří šíří dobré jméno organizace svojí
prací a výkony – tedy samotným sportovcům.
Díky jejich vynikajícím výsledkům, nevyjímaje
medaile a rekordy dosažené za minulého ve-
dení svazu, a díky důrazu kladenému na
funkčnost, průhlednost a omezování nesysté-
mového rozdělování finančních prostředků
bylo v uplynulém roce
dosaženo historicky
nejlepšího hospodář-
ského výsledku. Díky
této skutečnosti bude
financování aktivit jed-
notlivých sportů hladké
i v první čtvrtině letošní-
ho roku, kdy obvykle
netrpělivě čekáme na
státní finanční podporu.
Vytvoření kvalitního
ekonomického zázemí
je nezbytným předpo-
kladem dalšího vy-
lepšení práce svazu
a uspokojení požadav-
ků členské základny.

Rekapitulace uplynulého období:
Vedení svazu – V únoru 2002 byl Lubomír
Jančura nucen z vážných zdravotních důvodů
odstoupit z funkce zastupujícího předsedy
svazu a v dubnu téhož roku výbor jmenoval
Jana Nevrklu jeho nástupcem. V červnu byl
Jan Nevrkla akceptován jako člen výkonného
grémia Českého paralympijského výboru.
Místopředsedkyní svazu byla výborem zvole-
na Radka Kučírková. S potěšením jsme v zá-
věru roku přivítali Lubomíra Jančuru po dlou-
hodobé pracovní neschopnosti zpátky mezi
členy výboru svazu.
Sekretariát – Po vzájemné dohodě byl ukon-
čen pracovní poměr s pracovnicemi svazu
Ludmilou Herčíkovou a Jitkou Šlégrovou. Po
přechodném působení Michala Starka se
pracuje na stabilizaci sekretariátu a jeho
obsazení osobami s patřičnou odborností.
V oblasti mediální propagace svazu a zahra-
ničních kontaktů se výrazně angažuje místo-
předsedkyně svazu Radka Kučírková. 
Účetnictví – Bylo odděleno od ČSTV a kom-
pletní účetní servis včetně poradenství zajiš-
1uje pro svaz firma A-klub prostřednictvím Ing.
Jany Komárkové.
Hospodářský výsledek (podrobně v závěru
této výroční zprávy):
V roce 2001 činil hospodářský výsledek orga-
nizace hodnotu mínus 700 000 Kč.
V roce 2002 dosáhl hospodářský výsledek
svazu hodnoty plus 2 200 000 Kč.

V roce 2002 došlo k nastartování systémové-
ho financování s omezením mimorozpočto-
vých nákladů a dotací nad rámec stanovené-
ho systému, což se promítlo na celkovém
snížení nákladů svazu a na výrazném navý-
šení obratového fondu. Záporný výsledek
v roce 2001 vznikl především nezařazením
a neodepisováním dlouhodobého majetku
v předchozím období, kdy účetnictví svazu za-
jiš1oval ČSTV. Kladný výsledek roku 2002 byl
částečně vytvořen doplatkem za úspěšnost
našich sportovců na Paralympijských hrách
v Sydney, pro což vytvořilo předpoklady minu-
lé vedení svazu. Současný výbor přijal opat-
ření, která umožnila tuto sumu okamžitě „ne-
spotřebovat“, a vytvořil podmínky k úsporným
opatřením a vytváření rezervy z dalších ne-
účelově vázaných prostředků pro kvalitní fi-
nancování předparalympijského roku 2003.

Hlavní oblasti činnosti svazu:
TOP TEN 2002 – Vyhlášení nejlepších spor-
tovců svazu získává charakter reprezentativní
akce s účastí významných hostů a se značnou
mediální prezentací. Po loňské akci v Brně, re-

alizované díky Lize za práva vozíčkářů, se le-
tos místem vyhlášení staly 20. února prostory
Všeobecné zdravotní pojiš1ovny v Praze. Akce
se konala pod záštitou primátora Hlavního
města Prahy Pavla Béma. Mezi významnými
hosty byla ministryně zdravotnictví České re-
publiky Marie Součková, ředitelka Všeobecné
zdravotní pojiš1ovny Jiřina Musílková, přednos-
ta rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice Mo-
tol Pavel Kolář a předseda Českého svazu tě-
lesné výchovy Vladimír Srb. Ceny předával
spolu s nimi i herec Ondřej Vetchý. Sportovci
byli poprvé v historii oceněni i finančně, a to
částkami 15–30 000 Kč podle umístění a kar-
tou CCS pro volný odběr pohonných hmot
v hodnotě 5 000 Kč. Díky přízni sponzorů mohl
svaz investovat do této akce z vlastních zdrojů
pouze 35 000 Kč.
Medializace – Na poli mediální prezentace
svazu došlo k významnému posunu. V uplynu-
lém roce byla ve velkém objemu prostřednic-
tvím spolupráce s agenturou S.H.S.A, pracující
pro Unii zdravotně postižených sportovců, za-
jiš1ována prezentace na druhém programu
České televize v pořadu Paralympijský maga-
zín, dále v Českém rozhlase v pořadech Radi-
ožurnál a také v Hospodářských novinách, ča-
sopisu Stadión a jinde. Sportům i klubům se
otevírá možnost získat prostředky na reklamu
a nabídnout potenciálnímu sponzorovi kvalitní
prezentaci v uvedených celoplošných médiích.
Díky smlouvě s Ligou za práva vozíčkářů vy-
chází časopis Vozíčkář se speciální sportovní

přílohou ČSTPS a je
rozesílán bezplat-
ně všem členům
svazu. Vynaložená
platba svazu vyda-
vateli časopisu však
odpovídá sotva nákla-
dům na poštovné, které by
svaz platil v případě takto samostatně rozesíla-
ného vlastního periodika. 
Transparentnost svazu, výroční zpráva,
vedení účetnictví, audit – V roce 2002 svaz
poprvé přikročil k vydání graficky upravené
výroční zprávy s charakterem prezentačního
materiálu sportovní činnosti svazu a dnes má-
te druhou výroční zprávu právě v rukou. Účet-
nictví je vedeno prostřednictvím firmy A-klub
a umožňuje průběžnou kontrolu okamžitého
aktuálního stavu financí jednotlivých sportů
i celé organizace. Hospodaření a činnost sva-
zu budou poprvé za dobu existence podrobe-
ny auditu v rámci zvýšení průhlednosti hospo-
daření a posílení kreditu svazu. 

Sportovní úspěchy:
Na poli sportovním jsme navázali na tradičně
vynikající výsledky, které jsou především
dílem samotných sportovců, jejich trenérů
i sportovních klubů, jež je podporují. Svaz bu-
de usilovat o vytváření stále lepších podmínek
pro špičkový sport a pro rozvojové programy.
Celková medailová bilance roku 2002 je 31
medailí (9 zlatých, 12 stříbrných a 10 bronzo-
vých) z pěti mistrovství světa a jednoho mist-
rovství Evropy. Na domácí scéně pořádaly na-
še SK a TJ celkem 12 mistrovství republiky
a byly pořadateli významných mezinárodních
turnajů (např. SK Nové Město – vyzývací tur-
naj v lukostřelbě s patronací IPC). Pro vylep-
šení vzájemné komunikace výboru a vedou-
cích jednotlivých sportů byla založena tradice
pravidelného setkávání s předsedy STK jed-
notlivých sportů a s vedoucími realizačních tý-
mů, která umožňuje vždy v úvodu roku vzá-
jemnou informovanost a dává účastníkům
představu o částkách rozpočtovaných pro po-
třeby jednotlivých sportů.

Spolupráce s jinými svazy sdruženými
v Unii zdravotně postižených sportovců
a Českém paralympijském svazu:
Spolupráci s partnerskými subjekty, sdružený-
mi v našich zastřešujících organizacích, vidím
jako velice pozitivní a přínosnou. Na konci roku
došlo k dalšímu posunu kvality vzájemné ko-
munikace a jsou vytvářeny podmínky k rozvoji
na bázi korektní mezisvazové spolupráce. Daří
se navozovat atmosféru porozumění a tady je
vždy prostor především pro nás samotné a pro
rozvíjení našeho pochopení směrem k odliš-
nostem jednotlivých typů postižení a respekto-
vání individuálních svazových uspořádání. Na
březnové schůzi výkonného grémia Českého
paralympijského výboru byl Jan Nevrkla jme-
nován vedoucím výpravy pro Letní paralym-
pijské hry v Athénách a byl pověřen sesta-
vením přípravného štábu. Vedení výpravy se
bude snažit vytvořit již v tomto roce ty nejlepší
podmínky pro úspěch našeho reprezentačního
týmu na vrcholném podniku čtyřletého para-
lympijského cyklu.

Hodně úspěchů 
nejen na sportovním poli přeje

Jan Nevrkla
výkonný předseda ČSTPS

Vážení členové a příznivci Českého svazu tělesně postižených sportovců,

Jan Nevrkla, výkonný předseda ČSTPS s juniorem ve svém živlu.
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Atletika – vozíčkáři
Atletika vozíčkářů slavila úspěchy v roce 2002 z mnoha pohledů. Díky podpoře sponzorů jsme splnili cíle stano-
vené STK a realizačním týmem beze zbytku. Zorganizovali jsme dvě soustředění pro reprezentanty a dvě pro
začínající sportovce, z toho jedno bylo společné. Díky pořadatelům proběhl již IV. ročník soutěže „Český pohár“,
který měl sedm kol v různých městech republiky. Konkrétně v Pardubicích, Brně, Olomouci, Novém Městě nad
Metují (2x), Českých Budějovicích a Havířově. STK upravila pravidla Českého poháru tak, že mohu říci, že jsme systémem této soutě-
že, jejími pravidly a důmyslným hodnocením příkladem pro atlety okolních zemí. V rámci Českého poháru bylo hodnoceno celkem
24 sportovců. Vítězkou se stala Martina Kniezková, stříbrnou příčku obsadil Martin Němec a bronzovou medaili získal Rostislav Pohlmann.

V červenci se konalo Mistrovství světa v atletice postižených ve francouzském Lille. Zúčastnilo se jej 11. sportovců – vozíčkářů. Nej-
většího úspěchu dosáhl Martin Němec, který vybojoval dvě zlaté medaile ve vrhu koulí a hodu diskem, a vytvořil tak dva světové re-
kordy. Tím se naprosto jednoznačně stal nejúspěšnějším sportovcem české výpravy. Rostislav Pohlmann získal světovým rekordem
v hodu diskem zlatou medaili a také stříbro v hodu oštěpem. Martina Kniezko-
vá získala jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili. 

V srpnu se již tradičně v Novém Městě nad Metují konalo otevřené mistrov-
ství České republiky, již tradičně, za účasti několika sportovců ze zahraničí.
Toto mistrovství se opět stalo přehlídkou našich atletů světového formátu i za-
čínajících mladých sportovců.

Atletika chodících
Mistrovství České republiky proběhlo v srpnu v Ústí nad
Orlicí, bylo opravdovou přehlídkou těch nejlepších atletů.
Úspěšnou akci ozdobili novým národním rekordem Jan
Dostál (F42) v běhu na 100 m, na stejné trati vylepšil
národní rekord také Marcel Hába (F44), Jan Dostál se
zapsal mezi národní rekordmany také ve skoku dalekém.
Chodící atleti se společně s vozíčkáři zúčastnili i mistrovství světa, kde se
prezentovali nejlepšími výkony Jan Dostál (F42) – 9. místo ve skoku vysokém,
výkonem 1,60m, Jiří Doležal (F44) 9. místo v hodu diskem a mezi ženami byla
nejúspěšnější Květoslava Úchvatová (F42-46), která obsadila v hodu diskem
13. místo.

Štefan Danko – předseda STK atletiky para
Kontakt: 603 163 421, stefandanko@volny.cz

A t l e t i k a

B a s k e t b a l  v o z í č k á ř ů
Rok 2002 proběhl zejména ve znamení přípravy na Mistrovství Evropy skupiny B, které čekalo naše reprezentační muž-
stvo po vyřazení z barážových bojů mužstvem Itálie. Vzhledem k tomu, že Eurozona znovu nebyla schopna najít pořa-
datele, neodehrálo se Mistrovství Evropy v běžném letním termínu, kdy je přestávka v klubových soutěžích. Nakonec
jsme se rozhodli převzít odpovědnost za pořádání mistrovství, a to v posledním možném termínu, tedy v prvním ledno-
vém víkendu 2003. Přípravu pochopitelně komplikovalo vytížení našich hráčů působících v zahraničí (Pohlmann, Tuček,
Erben, Šolc), kteří jsou oporami národního mužstva. Proto se závěrečné soustředění odehrávalo až mezi vánočními svát-

ky. Mistrovství Evropy pro nás po těžkých sportovních bojích i namáhavé orga-
nizátorské práci znamenalo dosažení cíle. Národní mužstvo postoupilo mezi dvanáct nejlep-
ších evropských mužstev a bude bojovat na ME skupiny A o svůj další osud. 

Domácí ligová soutěž proběhla ve třech zimních termínech v pěti kolech, kterých se zú-
častnila všechna tři domácí mužstva. Po tvrdém boji získalo titul Mistr ČR mužstvo USK META
Praha. V průběhu roku se podařilo zorganizovat čtyři mezinárodní turnaje na území České

Sponzor 
Národního basketbalového

mužstva vozíčkářů
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republiky (REHA Cup – Brno, Turnaj MF DNES – Nymburk, BESKYD
Cup – Frýdek-Místek, Knapkův memoriál – Olomouc), jednotlivá muž-
stva se samostatně zúčastnila osmi turnajů v zahraničí.
Úspěchy hráčů v zahraničí:
Rostislav Pohlmann, Petr Tuček, Jiří Tománek – AS Zwickau
Mistři Německa, 5. místo v prestižní evropské pohárové soutěži
Champions Cup

Domácí soutěž:
Nejlepší střelec: Ondřej Pliska Hobit Brno
Nejužitečnější hráč: Tomasz Jochymek Hobit Brno
Nejlepší nízkobodový hráč: Miloslav Břízek USK META Praha
Nejlépe doskakující hráč: Pavel Hartig USK META Praha

Zdeněk Škaroupka – předseda STK basketbalu
Kontakt: 608 748 631, zdenek@ligavozic.cz

C y k l i s t i k a
Cyklistika, jeden z historicky nejúspěšnějších sportů ČSTPS, zaznamenala v roce 2002 několik význačných úspě-
chů a potvrdila své vysoké ambice na cestě k letní paralympiádě v Athénách. 

Vrcholnou akcí roku bylo pro českou reprezentaci Mistrovství světa, které proběhlo v srpnu v německých měs-
tech Augsburg a Altenstadt. Naši závodníci absolvovali pět disciplín a byli zastoupeni ve čtyřech kategoriích. 

Zdaleka nejúspěšnějším sportovcem naší výpravy byl, jako již poslední dobou tradičně, Jiří Ježek (kategorie
LC2). Dohromady vybojoval čtyři medaile – dvě bronzové ve stíhacím závodě na 4 km a v časovce jednotlivců,
jednu stříbrnou v pevném kilometru a své vystoupení završil triumfem v silničním závodě s hromadným startem, tzv. královském závo-
dě. Jiří Kalousek (kategorie LC1) absolvoval celý šampi-
onát ve velké formě, což dokázal především pátým mís-
tem v silničním závodě, kde mu ve spurtu čelní skupiny
chyběly k medaili pověstné centimetry. Michal Stark (ka-
tegorie LC3) se ještě v této sezoně potýkal s následky
loňského úrazu a jeho tréninkový výpadek byl znát, přes-
to se ve třech dokončených závodech probojoval vždy
do první desítky a ve stíhacím závodě na 3 km vybojoval
šesté místo, tj. nominovatelné umístění. Petr Kocman
(kategorie LC1) se na tomto MS výkonnostně velmi při-
blížil Jiřímu Kalouskovi, ale bohužel i díky smůle (defekt
během silničního závodu) nezaznamenal žádné přední
umístění. Květa Úchvatová (kategorie LC3) působila na
MS suverénnějším dojmem než v roce 2001 a statečně
bojovala především v silničním závodě, kde v kategoriii
LC3 startovala spolu s muži a zdaleka neskončila po-
slední. Kategorie žen teprve získává svoji tvář, ale místo
v cyklistickém pelotonu dozajista má.

Reprezentační družstvo se úspěšně zúčastnilo něko-
lika závodů Evropského poháru, v jehož rámci proběhlo
i MČR s velkým ohlasem časovky do vrchu na Pražském
hradě.

Reprezentanti se u nás v roce 2002 zúčastňovali především cyklistických závodů zdravotně nepostižených, ve kterých zejména Jiří
Ježek dosahoval výkonů naprosto srovnatelných s českou špičkou amatérské cyklistiky.

Po letech jisté stagnace v objevování nových zájemců o cyklistiku se blýská na lepší časy. V rámci cyklistického klubu CCC Vella
Apache Team byl založen nový oddíl tělesně postižených cyklistů, který se bude zabývat nejenom vrcholovým sportem, ale také pod-
porovat talentovanou mládež. Jednoznačným cílem STK cyklistiky pro nejbližší léta je rozšíření základny cyklistiky tělesně postižených
a uspořádání dalších závodů pro tyto cyklisty, mimo účast na MČR.

Václav Svoboda – předseda STK  cyklistiky
Kontakt: 604 806 655, vaclav.svoboda@sendme.cz
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F l o r b a l
Florbal je v našem svazu mladým sportem, který
teprve hledá svoje místo na slunci. Jedná se
o sport, který mohou hrát tělesně postižení hráči
chodící i hráči na mechanických a dokonce i na
elektrických vozících. 

V uplynulém roce se nám podařilo zajistit tři
hráčská soustředění, dvě v pražském Jedličkově ústavu a jedno ve flor-
balové hráčské líhni v Janských Lázních. Pro florbalový Czech Open se
nám podařilo zajistit miniturnaj tří pro tuto příležitost sestave-
ných mužstev a dokonce jsme měli také možnost sehrát exhibiční utká-
ní ve finálovém dni tohoto florbalového svátku. V roce 2002 se koneč-
ně ustálila pravidelná tréninková práce v Praze, Plzni a Janských
Lázních. Naše snaha se také těší velkému zájmu Florbalového svazu
České republiky a jednáme o další těsné spolupráci. Zdá se, že v nej-
bližší době budeme moci zaregistrovat čtyři nové florbalové oddíly, kte-
ré by podstatným způsobem rozšířily hráčský potenciál i pro sestavení
národního mužstva. Rozhodně to zvýší úroveň národní ligové soutěže,
která se bude skládat z pěti kol. 

Petr Aliňa – předseda STK florbalu
Kontakt: 605 801 126, alina@floorball-handicap.cz

J a c h t i n g

V oblasti jachtingu postižených sportovců se naše pozornost soustřeTuje na dva základní směry, a to rozvoj ná-
mořního jachtingu posádek na kajutových plachetnicích a okruhového jachtingu v jednotlivých lodních třídách.

Námořní jachting
V námořním jachtingu sportovně technická komise úzce spolupracuje s Českou asociací námořního jachtingu
(ČANY), v jejímž výkonném výboru máme zastoupení pro oblast jachtingu postižených. Účast týmu složeného
z handicapovaných sportovců se stává již tradicí při Mistrovství České republiky v námořním jachtingu. V říjnu 2002

potvrdila posádka lodi handicapovaných
sportovců u chorvatského pobřeží svoji pozi-
ci ve sportovním poli složeném z nejlepších
českých závodních jachtařů. Při náročnosti
a obsazenosti závodu a povětrnostních pod-
mínkách je třeba 21. místo z celkového po-
čtu 41 startujících lodí ohodnotit jako velmi
úspěšné. 

Další rozvoj v této oblasti je podmíněn roz-
šířením tréninkových příležitostí na kajuto-
vých plachetnicích na moři pro širší počet
handicapovaných sportovců a zejména zvy-
šováním jejich kvalifikace absolvováním ško-
lení a kapitánských zkoušek pro námořní
plavbu.

Okruhový jachting
V roce 2002 se podařilo navázat kontakty
s firmou Yacht Center, která pro následující
období roku 2003 přislíbila pro možnosti tré-
ninku handicapovaných sportovců dvě pla-
chetnice lodní třídy 2.4 mR. Tato třída tvoří
základ individuálních soutěží na národních mistrovstvích evropských zemí a USA, mistrovstvích světa a paralympijských hrách.

Po osvojení si techniky ovládání těchto menších plavidel bude dalším krokem uspořádání národních soutěží v této lodní třídě a pří-
prava sportovců pro účast na zahraničních soutěžích.

Miroslav Kluc – předseda STK  jachtingu
Kontakt: 602 364 244, kluc@cmail.cz
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J e z d e c t v í
V roce 2002 se u nás paradrezura posunula opět ku-
předu. Velkým přínosem pro handicapované jezdce je
možnost skládat zkoušky základního výcviku a jedna
jezdkyně – Zuzana Kocmanová (Dítě a kůň) – je
úspěšně absolvovala. 

Naši jezdci se mohli v roce 2002 zúčastnit tří závodů a Mistrovství České
republiky. Sezona byla zahájena 12. dubna. Při drezurních závodech v Před-
ní Kopanině umožnil pořadatel vložit paradrezurní soutěž, jejímž organizáto-
rem byl Klub Kvítek. Této soutěže se zúčastnili čtyři jezdci a byli hodnoceni po-
dle bodového zisku bez ohledu na zařazení do skupin. Druhá soutěž proběhla
4. května souběžně s drezurními závody na Panské Líše v Brně. Pořadatelem
této soutěže byla Epona Brno. Soutěže se zúčastnilo 12 jezdců. V obou pří-
padech si pořadatelé drezurních závodů (paní Kadlecová a rodina Charváto-
vá) za ochotu včlenit paradrezurní soutěže do těchto závodů zaslouží poděko-
vání. Třetí závody uspořádala 22. června už tradičně (popáté) Vosa Třebíč –
MUDr. Alexandra Vosátková.

Mistrovství České republiky se uskutečnilo 19. října. Mistry České republi-
ky se stali:

Marcela Zálišová (Bucephalos), Jan Rous (Stáj Honzík), Iva Hnízdilová
(Nero Březník).  Toto mistrovství se konalo bez mezinárodní účasti.

Tři jezdci – Z. Kocmanová, J. Rous a L. Nevrkla – se 17. května zúčastnili
Mezinárodního mistrovství Polska. Nejúspěšnějším se stal Jan Rous, který byl
nejlepší ze sedmi startujících ve II. skupině a v této soutěži vyhrál. 

Naše republika byla na Mistrovství v Polsku zastoupena nejen jezdci, ale
také mezinárodní klasifikátorkou MUDr. J. Kulichovou. Protože se velmi
osvědčila, dostala od IPECu pozvání na Mistrovství Evropy do Portugalska,
které se konalo 17.–22. září.

Všichni pořadatelé paradrezurních soutěží si zaslouží poděkování za svou
práci. Dokázali vytvořit velmi příjemnou a přátelskou atmosféru. Postiženým
jezdcům dávají závody nové podněty, elán do další práce a v neposlední řadě
sebevědomí a radost. 

Jana Zenklová – předsedkyně STK jezdectví
Kontakt: 604 209 987, klub.kvitek@atlas.cz

K u ž e l k y
Činnost odboru kuželek ČSTPS je každoročně podložena pořádáním soutěže GRAND PRIX. Proběhla i v roce
2002 a její součástí bylo 5 satelitních turnajů.

Dne 20. dubna uspořádala poprvé turnaj TJ Jiskra Rýmařov a zúčastnilo se ho 27 hráčů. Tento turnaj se usku-
tečnil v kuželně TJ Břidličná. 

TJ Sokol byl pořadatelem druhého turnaje, který proběhl 8. června v tamější kuželně za účasti 26 hráčů. 
Pořadatelem třetího turnaje byl Elán Kladno, který z důvodu zrušení kuželny k jeho pořádání využil nabídky ČKD Blansko. Turnaj se

uskutečnil 24. srpna, zúčastnilo se 28 hráčů. 
Čtvrtý turnaj se konal 22. září, jeho pořadatelem byla Meta Opava a uskutečnil se v kuželně Minervy Opava. Účast 21 hráčů. 
Poslední turnaj jsme mohli vidět v kuželně TJ Unie Hlubina Ostrava. Pořadatelem byl Baník Ostrava OKD – účast 27 hráčů.
Nemá smysl hodnotit jednotlivé turnaje samostatně, všechny měly velmi dobrou úroveň jak sportovní, tak i společenskou. Vyznačo-

valy se disciplinovaností všech zúčastěných hráčů. Všechny uvedené oddíly využily možnosti účasti i mnoha neregistrovaných hráčů
z řad tělesně postižených.

Vítězi soutěže GRAND PRIX se stali: Theodor Vícha, Zdeněk Dočkálek, Anna Kalasová, Zdeňka Lacinová, Radka Pastvová.
U příležitosti každého turnaje se uskutečnilo zasedání STK kuželek ČSTPS, na kterém se vždy jednalo o problematice a činnosti

celého odboru kuželek. Z každého zasedání STK jsou pořizovány písemné záznamy a pravidelně zasílány na ČSTPS.
Vyvrcholením sportovního zápolení kuželkářů ČSTPS bylo Mistrovství České republiky, jehož pořádáním byl v letošním roce pověřen

oddíl tělesně postižených sportovců TJ Sokol Rybník. Uskutečnilo se v sobotu 14. prosince za účasti 24 hráčů, kteří si právo účasti na
tomto mistrovství vybojovali na základě výsledků celoroční soutěže GRAND PRIX 2002. 

Pořadatelé se svého úkolu zhostili velmi dobře. Mistrovství České republiky probíhalo v rámci stanoveného programu na velmi dobré
úrovni.

Anna Káňová – předsedkyně STK  kuželek
Kontakt: 69 662 5771, riezner@iol.cz
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L u k o s t ř e l b a
Lukostřelba patří mezi nejúspěšnější paralympijské sporty a naši závodníci mají ve světě velmi dobré jméno. Nejvýznam-
nější akcí v roce 2002 bylo srpnové Mistrovství Evropy v polské Spale, na které odcestovali jen tři závodníci s dvěma do-
provody (David Šnajdr a Petra Rousková).

Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl Zdeněk Šebek (W1) – 1. místo, zlepšil tři světové rekordy. Přestože se konkurence
zlepšuje a rozrůstá, je stále držitelem osmi z devíti možných světových rekordů. Velmi dobře střílela Lenka Kuncová
(W2). O pouhé 4 body jí unikla bronzová medaile a skončila na 4. místě. Zklamáním bylo 22. místo Jiřího Klicha.

Dalším významným závodem byl červnový IPC mezinárodní zvací turnaj v Nymburku, pořádaný SK Nové Město nad Metují. Na uspo-
řádání turnaje měl SK pouhých 50 dnů. Turnaj se uskutečnil za účasti 28 závodníků z 8 zemí (Velká Británie, Kanada, Norsko, Švéd-
sko, Japonsko, Belgie, Dánsko, Česká republika) a byl velmi kvalitní, ačkoliv měl pořadatel na organizaci turnaje velmi krátký čas, mimo
jiné i vzhledem ke komplikacím s podporou kandidatury ze strany ČPV.

Z našich závodníků obsadil Zdeněk Šebek (W1) 1. místo a zlepšil tři světové rekordy. Petr Bartoš (W1) byl třetí. V nejsilněji obsaze-
né kategorii Compound muži open skončil Zdeněk Šebek na 3. místě. Mirosla-
va Černá a Lenka Kuncová (W2) se umístily na 4. a 5. místě. V mužské kate-
gorii W2 obsadil Oldřich Popelka 7. místo. 

Mezinárodní mistrovství ČR se uskutečnilo koncem září v Novém Městě nad
Metují. Ze zahraničí přijeli lukostřelci z Kanady a Slovenska. Jiří Klich (W2) ob-
sadil 3. místo ve sloučené skupině ST + W2 muži. Mezi ženami W2 zvítězila
Lenka Kuncová a Miroslava Černá byla třetí.

Během roku proběhl také šestikolový Český pohár. Zúčastnilo se ho 21 lu-
kostřelců. Hodnotí se open a započítávají se tři nejlepší výsledky: 1. místo Še-
bek – 3897 bodů, 2. místo Klich – 3421 bodů, 3. místo Kuncová – 3386 bodů.

Významným kvalitativním posunem ČP bylo zařazení čtyř závodů do kalen-
dáře závodů Českého lukostřeleckého svazu. Zúčastňují se jich nepostižení
lukostřelci a závody řídí rozhodčí 1. třídy ČLS. V SK Nové Město nad Metují,
které všechny tyto závody zajiš1uje, se tak vytvořil zkušený tým pořadatelů lu-
kostřeleckých závodů. 

Postižení lukostřelci také regulérně soutěží s nepostiženými. Na březnovém
halovém Mistrovství České republiky zvítězil Zdeněk Šebek v divizi kladkových
luků a porazil zde řadu českých reprezentantů. Na vlastní náklady se zúčastnil
květnového závodu Grand prix Evropy v chorvatské Poreči a jako historicky prv-
ní lukostřelec-vozíčkář z České republiky i Mistrovství Evropy ve finském Oulu.
Oba tyto závody byly pro něj velkou zkušeností. 

Zdeněk Šebek – předseda STK lukostřelby
Kontakt: 605 155 498, zdenek.sebek@tiscali.cz

L y ž o v á n í
Rok 2002 byl pro alpské lyžování rokem významným, protože se
konala VIII. zimní paralympiáda v americkém Salt Lake City. Svaz
tělesně postižených sportovců reprezentovali na hrách dva
sportovci – Stanislav Loska, Michal Nevrkla, doprovázeni trenérem
Markem Novákem. Náročným úkolem byla již samotná nominace,
protože přes veškeré úsilí vedení našeho svazu se nepodařilo
dojednat s ČPV navýšení počtu nominačních míst. Širšímu okruhu reprezentace
byla stanovena jednoznačná kritéria. Do dějiště paralympijských her měli
odcestoval pouze dva lyžaři s nejvyšším počtem umístění do 6. místa v určených
závodech Evropského poháru. Stanislav Loska, jako náš jednoznačně nejúspěš-
nější lyžař, měl nominaci téměř jistou a v boji o zbylé volné místo uspěl dle
nominačních kritérií M. Nevrkla, by1 jeho souboj s J. Dostálem byl těsný a spo-
lečně mohli vytvořit v Salt Lake City silný a úspěšný tandem bojující v nejvíce
nabité kategorii. Ostatní závodníci skončili vzhledem k nominačním kritériím
s výrazným odstupem za zmíněnými lyžaři.

Stanislav Loska (kategorie LW 6/8) se opět na vrcholnou akci čtyřletého cyklu
výborně připravil a ve všech čtyřech disciplínách se umístil v první desítce, přičemž
v super G jej od zlata dělilo na dosaženém 4. místě pouhých 0,76 sekundy.
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O r i e n t a č n í  z á v o d
Sezona orientačních závodů začala v roce 2002 Mistrovstvím re-
publiky. Závody se uskutečnily 12. května v Prostějově a byly sou-
částí doprovodných akcí parkového orientačního běhu PARK
WORLD TOUR. Organizačně se na závodu podílel Sport club
KOB Železárny Prostějov spolu s STK OZV. Tohoto mistrovství se
zúčastnili pouze tři soutěžící v kategorii muži a jedna žena. Z těch-
to důvodů nedošlo k vyhlášení mistra republiky pro rok 2002.

Druhý závod proběhl 21. června v Pardubicích v rámci doprovodného programu
X. ročníku abilympiády. Závodu se zúčastnilo 9 vozíčkářů. Mohli si ho vyzkoušet
i zájemci z řad chodících, a to na půjčeném vozíku.

Na podzim se uskutečnily dva závody na severu Čech. Nejprve se orientační na-
dšenci sjeli do Vrchlabí, kde 8. září uspořádal TJ Spartak Vrchlabí – oddíl orientač-
ního běhu – již 6. ročník orientačního běhu pro zdravotně postižené bez rozdílu po-
stižení. 

Poslední závod OZV roku 2002 uspořádalo 5. října občanské sdružení OK – Har-
cov v Sychrově. Tohoto závodu se zúčastnilo 19 závodníků.

Soutěže v orientačních závodech vozíčkářů probíhají převážně v městských parcích, případně na sídlištích. Podmínkou je zmapová-
ní daného území a dostatek sjízdných cest. Závodí se na mechanickém vozíku, v případě zájmu je možné vypsat kategorii i pro vozíky
elektrické. Současný systém závodů sestává z jednoho závodu Mistrovství republiky a dalších již samostatných závodů.

OZV se v současné době potýká s malou účastí soutěžících.
Bohumil Mrva – předseda STK orientačních závodů

Kontakt: 604 186 470, bohumil.m@volny.cz

Michal Nevrkla (kategorie LW 2) se zúčastnil své první zimní paralympiády a počínal si jako zkušený matador. V nejobsazenější ka-
tegorii se závod od závodu zlepšoval, a jeho nejlepším výsledkem bylo dosažení 8. místa v obřím slalomu. Ze své parádní disciplíny,
salomu, vypadnul především kvůli chybě v servisním zajištění, což jej připravilo o zřejmě nejlepší umístění.

Že je alpské lyžování TP v našem svazu na vzestupu, potvrzují nejenom naši paralympionici, ale i ostatní členové širšího reprezen-
tačního týmu. Reprezentace pod vedením trenéra Marka Nováka absolvovala část přípravy na sezonu 2002/2003 na alpských ledov-
cích, na kterých se někteří reprezentanti připravovali i v rámci individuálního tréninku. Již první starty na dvou podnicích Evropského po-
háru koncem roku ukázaly narůstající výkonnost našich lyžařů: Michal Nevrkla (2 x 4. místo a 1 x 6. místo), jeho věčný soupeř Jan Dostál
(4 x 5. místo), Pavel Dvořák (LW 12/1 – 1 x 5. místo) a Marek Schneider (LW 12/1 – 1 x 6. místo). Další členové reprezentace – R. Ko-
zlovský, R. Lanča, H. Martinková, B. Dvořák a zraněními pronásledovaný S. Loska během sezony jistě také promluví do výsledků.

Bohužel se během celého roku nepodařilo uspořádat MČR. V obou plánovaných termínech byly nedostatečné sněhové podmínky
a mistrovskou soutěž bylo nutné přeložit na začátek roku 2003.

Na STK i RT lyžování čeká mnoho úkolů – uspořádat dvě MČR – a svůj dluh si vedení sportu uvědomuje především u masové zá-
kladny sportu.

Reprezentační tým bude usilovat o solidní výsledky v dalších kolech EP a SP a především bude svoji výkonnost směřovat k MS 2004
v Rakousku.

Jiří Dostál – předseda STK lyžování
Kontakt: 607 804 028, jdostal@mbox.dkm.cz

P l a v á n í
Plavání handicapovaných v roce 2002 dokázalo svoje postavení jednoho z nejúspěšnějších paralympijských
sportů. V TOP TEN 2002 ČSTPS mělo plavání hned dva zástupce. Celkovým vítězem se stal Martin Kovář
a na 4.–10. příčku vystoupila plavkyně Běla Hlaváčková. Zastoupení v tomto žebříčku získali díky mimořádným
úspěchům na prosincovém Mistrovství světa 2002 v Mar del Plata v Argentině. V jedenáctičlenné výpravě
České republiky bylo 9 plavců z ČSTPS a ti se zasloužili velkou měrou o umístění České republiky v celkovém
pořadí států na 15. místě z 53 zemí. Martin Kovář získal dvě zlaté medaile v nových světových rekordech a dvě stříbra, včetně
štafetového. Běla Hlaváčková vybojovala zlato (v novém světovém rekordu) a dvě bronzové příčky. Dalším medailistou byl Jan Povýšil,
který vyplaval bronz a byl členem stříbrné štafety, již doplnili Dalibor Mach a Jan Halaburt (člen Spastic Handicap).

Celková bilance plavců ČSTPS: 3 x zlato, 2 x stříbro, 3 x bronz, 27 finálových účastí a 28 nových českých rekordů, o které se za-
sloužili ostatní členové týmu Vojtěch Franěk, Tomáš Scharf, Kateřina Lišková, Romana Hrozná a nejmladší Tereza Diepoldová (14 let).
Na dosažených úspěších mají svůj díl zkušení plavci, ale i mladá nastupující generace, která je příslibem do let budoucích. Celoroční
přípravu reprezentantů a především koncepční výukový program tělesně postižených zajiš1uje nadále občanské sdružení KONTAKT bB,
včetně pořádání domácích závodů i s mezinárodní účastí a personálního i organizačního zabezpečení účasti na zahraničních závodech.



Výroční zpráva 2002 Strana 7

Nedílnou součástí celého programu jsou týdenní kurzy od začátečníků až po soustředění reprezentace. V roce 2002 proběhlo 10 poby-
tových akcí (Praha – 4x, Strakonice – 3x, Kynžvart, Krnov, Boskovice) a dvě zahraniční soustředění pro reprezentaci (Štúrovo, Vysoké
Tatry). Celoroční výuky a pobytových akcí se zúčastnilo přes 500 klientů. Pobytové akce jsou většinou spojené s přípravou reprezenta-
ce, která svým přístupem a sportovním nasazením dává dobrý příklad začínajícím plavcům a klientům, pro které je představa samostat-
ného pohybu ve vodě před kurzem představou z říše snů. V pražském středisku KONTAKTU bB se připravuje většina reprezentantů
pod vedením A. Věnsekové a J. Nevrkly. Na
strahovském bazénu absolvují 8 tréninků (3
ráno, 5 odpoledne). Přípravu výrazně zkvalit-
nila také nově vybudovaná posilovna přímo
u bazénu. Externí členové trénují ve svých
domovských bazénech. Přípravu T. Diepoldo-
vé zajiš1uje v Pardubicích trenér T. Neterda
a Tereza je zapojena do tréninkového proce-
su nepostižených plavců. Bělu Hlaváčkovou
vede v Náchodě Roman Hakl a D. Mach tré-
nuje v Prostějově s individuálním plánem od
pražských trenérů. V brněnském středisku se
specializují na mládež a moravská metropole
je líhní nových talentů z řad jejích dětských
klientů.

STK plavání pravidelně pořádá Mistrovství
republiky v plavání tělesně postižených spor-
tovců. V roce 2002 se mistrovství uskutečnilo
15. června tradičně ve výborně připraveném
Brně v bazénu Za Lužánkami. Mistrovství se
zúčastnilo přes 130 plavců včetně zahranič-
ních.

V říjnu 2002 se uskutečnil další kvalitní zá-
vod VISEGRAD – Cup (Brno), kde plavalo
108 plavců, z toho 70 zahraničních (Sloven-
sko, Polsko, Jugoslávie, MaTarsko, Slovin-
sko, Chorvatsko).

Pod záštitou ČSTPS organizovalo STK plavání domácí soutěže pro reprezentanty i začínající plavce v Karlových Varech, Strakoni-
cích, Boskovicích a na závěr roku všemi očekávanou tečku sezony – závod Strahov Cup. Kromě Mistrovství světa v Argentině se
plavci seniorské i juniorské reprezentace zúčastnili závodů v Německu (Berlín), Polsku (Tychy) a Slovensku (Bratislava).

Andrea Věnseková – reprezentační trenérka
Kontakt: 233 354 361, andrea.vensekova@kontaktbb.cz

R a g b y  v o z í č k á ř ů
Ragby vozíčkářů (wheelchair rugby) je jediný

halový míčový sport přizpůsobený pro osoby
s postižením jak horních, tak dolních končetin. 

Liga ragby se v roce 2002 uskutečnila ve
třech jarních a třech podzimních kolech systé-
mem každý s každým. Titul obhájil SK Ostrava
s 10 výhrami – 2 prohrami před SK Quadru Fit
Hradec Králové 6 – 6 a SK Q-Sport Hrabyně 2 – 10. Ligy se
zúčastnilo 25 sportovců, z toho čtyři nováčci. 

Reprezentace se při posledním Mistrovství Evropy nenomi-
novala na Mistrovství světa, které proběhlo v červnu ve Švédsku.
Neměla tedy možnost významnější konfrontace se zahraničím.
Jen tým SK Quadru Fit Hradec Králové, posílený o hráče z Mo-
ravy, se v březnu zúčastnil největšího turnaje v Evropě Bern
Best Köln (32 týmů) a v Champions league skončil dvanáctý.
V červnu ještě Hradečtí absolvovali na šestém místě Ulmer Cup
v Německu.
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S l e d g e  h o k e j
Rok 2002 byl pro sledge hokej rokem rozvoje. Do tohoto roku jsme vstupovali pouze s jediným týmem
„Handicap(?)“ Zlín a s cílem rozšířit počet družstev, začít mistrovskou soutěž a ustanovit národní re-
prezentaci. Díky práci mnoha nadšenců, podpoře Českého svazu tělesně postižených sportovců a Českého
svazu ledního hokeje se nám podařilo tyto cíle naplnit. Sledge hokeji se začalo dařit také v Kolíně
a v Olomouci. Zájemcům o založení oddílu v Praze odnesla plány, energii a sponzory „velká voda“, ale
pevně věříme, že v roce 2003 vznikne oddíl také v Praze a v Českých Budějovicích, kde již začali trénovat. 

ČESKÝ POHÁR – První ročník naší mistrovské soutěže jsme odstartovali s velkým očekáváním, a když v listopadu úspěšně proběhlo
první kolo ve Zlíně, mohli jsme říci, že jsme nastoupili novou kapitolu v dějinách českého sledge hokeje. Pořádání druhého kola se ujalo
HC Kolín a turnaj byl završen třetím kolem, pořádaným oddílem APA VČAS Olomouc. Soutěž probíhala velmi vyrovnaně a se ziskem
devíti bodů se vítězem nakonec stal tým „Handicap(?)“ Zlín. Na druhém místě se umístil Kolín a třetí skončil oddíl APA VČAS z Olo-
mouce. Mezi hráči dominovali útočníci Jan Zatloukal ze Zlína, Tomáš Kvoch z Kolína a brankář Zdeněk Titl z Olomouce. 

MEZINÁRODNÍ TURNAJE – Čeští hráči
měli možnost poměřit své síly s hráči zahra-
ničních týmů na turnajích u nás i v zahraničí
a zjistit, že musejí ještě velmi trénovat. V roce
2002 se naši hráči účastnili všech meziná-
rodních turnajů pod hlavičkou týmu „Handi-
cap(?)“ Zlín. V lednu jsme v Praze pořádali
mezinárodní turnaj „Ice Triangle“, kterého se
zúčastnily týmy Anglie a Německa. Angličané
nám nedali příležitost a dokázali, že hrají
sledge hokej již přes dvacet let. S týmem
DrážTan jsme sehráli vyrovnaný zápas, který
pro nás skončil úspěšně 4:3. V únoru se zlín-
ský tým vydal pro cenné zkušenosti na turnaj
MALMÖ OPEN do Švédska a v květnu do
Anglie. Účast na těchto turnajích byla velice
nákladná a byla uskutečněna s pomocí města
Zlína a sponzorů. Zkušenosti z těchto turnajů
poukázaly na nutnost lepšího technického zá-
zemí a potřebu rozšíření počtu hráčů a týmů.
V říjnu jsme uspořádali druhý ročník turnaje
HAMÉ HANDICAP CUP, kterého se zúčastnily
týmy Anglie, Walesu, Švédska, Německa

a Estonska. Do turnaje nastoupili naši hráči s převahou, která šokovala protihráče z Německa a později i Anglie. Bohužel naše převa-
ha trvala pouze první třetinu. Účast na zahraničních turnajích a pořádání turnajů u nás bylo velmi nákladné a náročné, ale pro rozvoj
sledge hokeje nezbytně nutné. 

REPREZENTACE – V srpnu se všichni aktivní hráči sešli na rozvojovém soustředění ve Zlíně, kterého se zúčastnili hráči z Kolína, Olo-
mouce i domácího Zlína. Po ustanovení tří oddílů a začátku mistrovské soutěže jsme se rozhodli vytvořit podmínky pro přípravu státní re-
prezentace sledge hokeje. Trenérského postu se ujal mladý perspektivní trenér Jiří Janák z Olomouce. Zvolili jsme formu přípravy pomocí
krátkých intenzivních víkendových soustředění a v závěru roku jsme uspořádali tři taková soustředění. Mohli jsme je uskutečnit díky pocho-
pení Českého svazu ledního hokeje, který nás finančně podpořil, a také díky podpoře města Pardubice, které nám při pořádání soustředění
vyšlo vstříc. 

Martin Kudláček – předseda STK sledge hokeje
Kontakt: 737 741 942, kudlacek@hotmail.com

Největší turnaj u nás, RUGBYMANIA, proběhl koncem listopadu v Nymburku za účasti 8 týmů – z Německa (3 týmy), Rakouska,
Holandska, Belgie, Skotska a organizátorů z Hradce Králové. Domácí SK Quadru Fit Hradec Králové skončil na 4. místě.

Dalším turnajem byl polsko-český OSTRAVA CUP, který se uskutečnil v říjnu v Ostravě. Pořadatelé – SK Ostrava – skončili jako čtvrtí
před SK Quadru Fit Hradec Králové. 

Ragby udělalo v roce 2002 velký krok vpřed. Zkvalitnila se tréninková příprava, reprezentace a také organizace jednotlivých akcí.
Vzrostl zájem médií, především televizních stanic. Objevili jsme se v deseti televizních pořadech, včetně sportovních zpráv na TV NOVA.
Oproti minulým letům přibyli noví, aktivní členové. Velké problémy však stále činí finance. Nákup nového sportovního vozíku představuje
náklad okolo 90 000 korun. Přitom životnost vozíku se pohybuje u reprezentanta do tří let. Tím však nechceme odradit nové zájemce
o ragby. Máme k dispozici starší vozíky, které jsou pro ně vhodným sportovním náčiním pro začátky v tomto sportu.

Jiří Kadeřávek – předseda STK ragby
Kontakt: 604 314 827, saisipo@vakph.cpost.cz
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Stolní tenis vozíčkářů
Stolní tenis u nás nepochybně patří k nejrozšířenějším sportům, o čemž svědčí značná účast na turnajích i úspěchy našich
reprezentantů. V roce 2002 se devíti bodovacích turnajů o Český pohár zúčastnilo ve třech výkonnostních skupinách A,
B, C celkem 79 sportovců, jimž se pro konečné hodnocení započítávalo pět nejlepších výsledků. Nejlépe uspěli Michal
Stefanu, René Tauš, Martin Zvolánek, Lubomír Trčka a Karel Zmrzlý. Dále proběhl nebodovaný turnaj v Děčíně a me-
zinárodní turnaj v Chebu. Čtyřhry se hrály v Chebu a v Jablonci nad Nisou. V listopadu se uskutečnilo pod vedením
K. Zmrzlého soustředění začínajících hráčů a talentů, které bychom rádi v roce 2003 alespoň dvakrát opakovali. 

MČR družstev bylo velice dobře zorganizované pořadatelem KAV Liberec
a mistrem ČR pro rok 2002 se stalo družstvo SKV Praha ve složení František
Glazar, Lubomír Trčka a Bohumil Kábrt. Souboje oživila účast kvalitních družstev
ze Slovenska. MČR jednotlivců pořádané SKV Ostrava proběhlo také tradičně
dobře a na úrovni. Mistrem ČR se stal ve skupině para René Tauš, ve skupině
kvadru Martin Zvolánek, mezi ženami se stala mistryní republiky Jitka Pivarčiová. 

Reprezentační mužstvo se zúčastnilo srpnového Mistrovství světa v dalekém
Tchaj-wanu. Naši hráči se potýkali nejen s vynikajícími soupeři z celého světa, ale
také s problematickou aklimatizací na horké vlhko ostrovní země. Ve třídě 4 získal
Michal Stefanu stříbrnou medaili a Jitka Pivarciová ve třídě 5 bronzovou medaili.
V poslední osmičce byla jedinou Evropankou. Nakonec se uskutečnily soutěže
družstev, kde teprve v bojích o 3. místo prohrálo družstvo vozíčkářů (třída 2) ve
složení Martin Zvolánek a Tomáš Přibyl.

Tomáš Harant – předseda STK stolního tenisu vozíčkářů
Kontakt: 603 266 217, harant@mestocheb.cz

Stolní tenis chodících
Stolní tenisté stojící pokračovali v usilovné práci, která už
zapadá do boje o pozice na paralympijských hrách v Řecku.

Vrcholem sezony byl jednoznačně světový šampionát na Tchaj-wanu, výsledky hovoří o úrovni našich hráčů bez ohledu
na složité klimatické podmínky a vzdálenost od domova. Karabec – 3. místo ve dvouhrách OPEN, stejně jako v kategorii
10, Žáková – 2. místo v kategorii 9, Matoušková – 2. místo v kategorii 10. A v soutěži družstev, kategorie 9, obsadili
Cinibulk a Zitta krásné 4. místo. V kategorii 10 se dokonce podařilo družstvu ve složení Karabec a Cieslar dosáhnout na stříbrnou příčku, stejně
jako ženskému družstvu ve stejné kategorii ve složení Matoušková a Žáková-Mojová.

Reprezentace se zúčastnila také Světového poháru družstev v holandském Roermondu. Zde družstvo mužů, kategorie 6–10, našlo svého
přemožitele až v samotném finále a obsadilo bronzovou příčku. Podobně naši nejlepší bodovali na turnajích v Polsku nebo Itálii. Domácí
soutěže jsou tvořeny jednak systémem tzv. oblastních přeborů a jednak mistrovskými soutěžemi. Mistrovství ČR družstev proběhlo v Havířově
za účasti 12 družstev mužů, z nichž družstvo TJ Jičín prokázalo nejlepší formu, a 6 družstev žen, kde první příčku obsadilo družstvo Sokola
Lhůta. Mistrovství republiky jednotlivců proběhlo v Jičíně za účasti cca 60 závodníků, nejvyšší příčky obsadili ve všech skupinách reprezentanti
a potvrdili tak svoji nominaci na MS. Právě domácí soutěže jsou motivací pro nové úspěšné hráče, kteří jednou nahradí současnou mimořádně
úspěšnou generaci.

Milan Ďuračka – předseda STK stolního tenisu chodících
Kontakt: 602 853 035, m.duracka@worldonline.cz

S t o l n í  t e n i s

S t ř e l e c t v í
V roce 2002 zlepšili tělesně postižení střelci tréninkovou přípravu nejen ve svých klubech, ale také větším množstvím
tréninků s nepostiženými střelci. Zvýšila se frekvence tréninků i tréninkové dávky. Tělesně postižení střelci se zúčastni-
li většího počtu domácích i zahraničních soutěží. Ze tří pistolových disciplín byl vylepšen pouze jeden český rekord, a to
SP 30+30, jehož hodnotu posunul Oldřich Cafourek na počátku kulové sezony na 560 bodů (19. května v Tišnově).

Mistrovství České republiky ve vzduchových zbraních se uskutečnilo 23. února v Plzni a díky spolupráci s ČSS
se jej účastnili i tělesně postižení střelci v samostatné kategorii. Mistrovství sice ještě vyhrál ve VzPi60 Pavel Děcký
nástřelem 537 bodů s minimálními odstupy od dalších členů reprezentačního týmu, ale během sezony se jeho výsledky i výsledky ostat-
ních pohybovaly 10–15 bodů pod úrovní rekordů. Kulové Mistrovství České republiky 13. září v Brně se stalo kořistí Vladimíra Marčana
v SP30+30 (533) a Jaromíra Hanzala v LP60 (482).

V soutěžích Českého poháru dosahovali reprezentanti kvalitních výsledků, ale na zahraničních soutěžích bojovali všichni se střída-
vými úspěchy. V květnu 2002 absolvovali členové reprezentace závody v hessenském Bad Orbu a 8. mezinárodní mistrovství Švý-
carska, kde byla velmi početná účast tělesně postižených střelců z 15 států. Jednalo se o první velké mezinárodní soutěže v roce 2002
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Š a c h y
V ČSTPS je registrováno přibližně 330 šachistů. Většina je sdružena v pěti oddílech šachových, ostatní jsou
v oddílech zaměřených na jiné sporty.

Tělovýchovná jednota RESPEKT z Frenštátu pod Radhoštěm pořádala Otevřené mistrovství České republiky
tělesně postižených mužů a žen v šachu. Turnaj se konal v květnu 2002 v rekreačním středisku ORBITA v Rožnově
pod Radhoštěm. Celkem se účastnílo asi padesát osob, z toho čtyřicet hráčů. Hráči byli rozděleni do dvou turnajů
– v turnaji „A“ bojovalo deset nejlepších dle současného ELA systémem každý s každým a skupina „B“ se hrála
tzv. švýcarským systémem. Titul mistr republiky opět vybojoval Valter Kocur, na druhém místě se umístil Vít Valenta a na třetím Martin
Sekáč (všichni ŠK TP Hrabyně). Turnaj „B“ překvapivě vyhrál Leoš Spáčil před Václavem Krčmářem a Alfonsem Pastorkem. V ženách
zvítězila Irena Badačová před Blankou Ševčíkovou a Martinou Sedláčkovou. 

Na Mistrovství České republiky v šachu čtyřčlenných družstev v září 2002 zvítězilo v Hodoníně u Kunštátu družstvo ŠK TP Hrabyně
před pořádající NOVOU Kladno a ŠO TP Habrovany.

V době od 1. do 10. srpna 2002 se v Hrabyni konalo 5. mistrovství světa tělesně postižených. V kategorii těžce postižených se turnaje
zúčastnilo 38 šachistů a v kategorii lehce postižených 28 šachistů. Kategorii těžce postižených vyhrál ukrajinský šachista Igor Jarmonov.
Nejlepším českým hráčem byl Vít Valenta, člen ŠK TP Hrabyně. Na dobrých místech se dále umístili Valter Kocur, Jiří Strakoš a Bohumil
Jaroš.

Šachový oddíl TP Habrovany uspořádal již 14. OTEVŘENÝ PŘEBOR JIŽNÍ MORAVY a 5. ROČNÍK MEMORIÁLU IVO HORNÍČKA
v šachu tělesně postižených. Obojí se konalo v Dětském středisku Březejc. Přebor JM vyhrál Petr Stodůlka, v memoriálu zvítězil Petr
Slezák.

O šachy je mezi tělesně postiženými značný zájem, protože to je zvláště pro těžce tělesně postižené jediná možnost sportovního
vyžití. Přestože šachy nepatří mezi paralympijské sporty, je jim ze strany svazu věnována nadstandardní podpora. 

Jiří Šandera – předseda STK šachů
Kontakt: 605 847 150, sanjir@quick.cz

a tato skutečnost měla zřejmě nepříznivý vliv na méně zkušené závodníky, ke kterým se řadí naši střelci. Bez rozdílu všichni nastříleli
pod své standardní výkony. Kvality ale prokázal Oldřich Cafourek, který tak rozhodl o své nominaci pro Koreu. 

Období do června 2002 bylo ve znamení přípravy na účast na Mistrovství světa v jihokorejském Soulu, které proběhlo v červenci.
Tým českých tělesně postižených střelců se vzhledem k vysokým nákladům tohoto mistrovství zúčastnil v redukovaném počtu
(O. Cafourek, P. Děcký, V. Marčan a R. Gronský ve funkci střelce i vedoucího výpravy). Do Soulu přicestovali čeští střelci těsně před
soutěží, takže aklimatizační i zdravotní problémy měly za následek nepříliš kvalitní výsledky. 

Významným kladem sezony 2002 je skutečnost, že se sportovní střelbě tělesně postižených začali věnovat vozíčkáři z dalších klu-
bů, kteří jdou ve svých výkonech rychle nahoru. Během krátké doby dojde ke zkvalitnění reprezentačního kádru o někoho z trojice Bo-
sák, Janečka, Píštecký. 

Roman Gronský – předseda STK střelectví
Kontakt: 602 776 318, greif@cmail.cz

T e n n i s  s t a n d i n g
Rok 2002 byl významně ovlivněn srpnovými povodněmi, přesto se podařilo, mimo čtyř standardních turnajů
a mistrovství republiky, uspořádat ještě zimní halový turnaj.

Ve dnech 28.– 30. června 2002 se naše reprezentace zúčastnila 3. ročníku mezinárodního turnaje SWISS
OPEN 2002 ve Winterthuru. Hrálo se bez rozdílu kategorií a naši hráči obsadili 2. a 3. místo v soutěži
jednotlivců a všechna tři prvá místa v soutěži dvojic. Z naší strany startovalo 7 hráčů a dá se říci, že jsme
schopni postavit dvě stejně kvalitní reprezentace najednou. Řada turnajů v sousedních zemích byla pro záplavy zrušena.

V průběhu roku jsme uspořádali tyto akce: • 9. Baník Cup 24.–26.5  ve Frenštátě pod Radhoštěm (pořadatel TJ Baník Ostrava) •
11. mistrovství ČR – Tanex PLASTY CZECH Open, 21.–23. 6. ve Dvoře Králové nad Labem (1. Český SHC) • 2. ročník Grand Prix
Praha 23.–25. 8. (1. Český SHC) • 17. ročník mezinárodního turnaje OREA hotels Prague Open 13.–15. 9. (1. Český SHC) • 1. ročník
Metroprojekt Prague Indoor 7.–8. 12. 2002 (1. Český SHC).

Členská základna se nepatrně rozrostla (celkem asi 125 členů), ale hlavně se zvýšil počet startujících na jednotlivých turnajích. STK
se sešla čtyřikrát. Definitivně schválila tři kategorie postižení. 

Nejlepšími tenisty v roce 2002 se stali v kategorii LT1 (muži) Vladimír Malý, v LT2 (muži) Luděk Šaník a v kategorii LT1 (ženy) Marie
Králová, všichni z klubu 1. Český SHC.

Jaroslav Pauer – předseda STK tenisu chodících
Kontakt: 606 292 225, pauerj@quick.cz
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T r i a t l o n ,  h a n d b i k e

T u r i s t i k a

Triatlon
V srpnu loňského roku se na start hlavního závodu středního triatlonu v Sadské u Nymburka postavila hned trojice na-
šich závodníků (Ščambura, Švehla, Tunzer) a všichni dokončili náročnou tra1 ve výborném čase a vysloužili si tak
respekt u ostatních nepostižených triatletů, kteří se společně s nimi potýkali se stejnými záludnostmi místních tratí. Tři
vozíčkáři na jednom závodě je událostí nejen v českých, ale i v mezinárodních poměrech. V dalších dvou závodech vy-
braných z termínové listiny Českého svazu triatlonu se již představil pouze Zbyněk Švehla, a to ve ŽTáru nad Sázavou a Otrokovicích. 

Sedmý ročník Českého poháru paraduatlonu proběhl premiérově ve dvou kategoriích, a to jako kombinace plavání s jízdou na for-
muli a plavání s handbikem. Pohár sestával ze čtyř závodů, přičemž poslední duatlon v Táboře byl na místě závodu rozhodnutím pořa-
datele zrušen pro nepříznivé podmínky (povodňové deště). Celý pohár poznamenala spíše slabší účast startujících (v průměru šest na
jeden závod). Do budoucna lze předpokládat spíše přesun závodníků do kategorie plavání – handbike, jehož následkem může být zru-
šení původní kategorie, popřípadě přímý přechod k triatlonu, jenž byl základní ideou založení paraduatlonu.

Handbike
Tato nejen vozíčkářská variace cyklistiky patří ke světově nejdynamičtěji se rozvíjejícím sportovním odvětví. V České republice se věnuje
tomuto sportu přibližně dvacet aktivních sportovců v odlišných rovinách zájmu a výkonnostní úrovně, registrovaných v šesti sportovních
klubech (SKV Frýdek-Místek, SK Moravia Brno, SK Kontakt Praha, Diana Šumperk, SK Kontakt Č. Budějovice, SK HOBIT). Oficiální
domácí soutěž neprobíhá. Hanbikeři, pravidelně soutěžili v loňském roce u příležitosti paraduatlonových (resp. triatlonových) závodů

v kategorii plavání – handbike. Hlavním a jediným domácím
závodem s mezinárodní účastí je květnový Memoriál Karla Raise
v Lounech, kde je od roku 2000 vyhlášena i naše kategorie.
Pořadatel získal pro rok 2003 licenci EHC a byl tak zařazen mezi
šest největších závodů v Evropě v rámci bodované soutěže
European Handbike Circuit.

V loňském roce se čtyři naši závodníci účastnili tří závodů
tohoto okruhu (Rossenau, Schenkon, Rotterdam), přičemž
zpravidla dosáhli na bodované pozice (do 50. místa). Na vý-
raznější úspěch v nabité konkurenci však český handbiking
teprve čeká. Třeba i nové rozdělení do kategorií zakotvené v pra-
vidlech pro letošní rok tomu napomůže. Výsledky jsou však
samozřejmě především v rukou sportovců a jejich trenérů.

Handbike již není výsadou několika málo jedinců vlastnících
bicykl, ale špičkovým sportem s paralympijskou perspektivou se
zároveň jedinečným rekreačním potenciálem. Při rostoucím

zájmu sportovců se tak stává stále mohutnější výzvou pro další začátečníky. Důkazem budiž loňské první soustředění pořádané v rámci
plaveckého kempu Kontaktu bB ve Strakonicích. Oba vzájemně se doplňující prameny motivace (paralympijský a rekreační) jsou skvělým
zdrojem pro další rozvoj tohoto sportu v České republice.

Zbyněk Švehla – předseda STK triatlonu
Kontakt: 604 740 308, zbynek.svehla@quick.cz

Turistika zdravotně postižených má dlouholetou tradici a turisté tvoří nezanedbatelnou část členské základny
Českého svazu tělesně postižených sportovců.V roce 2002 turisté uspořádali velký počet akcí a1 již v oblasti pě-
ší turistiky, nebo v oblasti cykloturistiky. 

Turistická sezona roku 2002 byla zahájena 2. mezinárodním zimním srazem turistů v krásném prostředí Hrubé-
ho Jeseníku. Organizace se ujal Klub českých turistů ZdP Ostrava. Stěžejní akcí uplynulého roku byl určitě XII. ce-
lostátní sraz zdravotně postižených turistů ve dnech 5.–8. 9., který se konal u příležitosti 25 let od vzniku specifické
turistiky zdravotně postižených při bývalém Svazu zdravotně postižených sportovců (nynějším ČSTPS). Místem se-
tkání se tentokrát stalo Nové Město pod Smrkem, které je proslulé svojí hornickou historií sahající až do 16. století. Organizace srazu se
chopil SK Wartemberský kolař. Nelze však opomenout i další srazy turistů i cykloturistů na krajové a oblastní úrovni a všem organizátorům
za to patří náš dík. Turistickou sezonu uzavřel tradiční pochod Za posledním puchýřkem ve dnech 8.-11.11. v okolí Poličky za organizační-
ho přispění TJ Baníku Ostrava.

V roce 2003 je pro zájemce a příznivce turistiky zdravotně postižených naplánováno 11 setkání, ze kterých bychom chtěli ale-
spoň stručně zmínit XIII. celostátní sraz turistů tentokrát v Poděbradech ve dnech 3.–6. 7. a zahraniční cykloturistickou akci Na kole
k Baltu plánovanou na září 2003.

František Dvouletý – předseda STK turistiky
Kontakt: 605 574 352, stacho@mpinfo.cz



Strana 12 Výroční zpráva 2002

V o l e j b a l
Standing volejbal (volejbal stojících) patří ve sportu tělesně postižených mezi nejdéle provozované sportovní dis-
ciplíny. V České republice však v současné době hrají aktivně pouze tři družstva – Slovan Svoboda Praha, Baník
Ostrava a SK ZPS Frýdek-Místek.

Každoročně jsou všemi aktivními oddíly organizovány turnaje, které již mají svoji tradici. Hornický kahan, pořádaný
Baníkem Ostrava, měl v loňském roce již svůj 33. ročník a hraje se nepřetržitě od r. 1970. Na pražském turnaji
O pohár Svobody pravidelně startují reciproční partneři Slovanu Svoboda Praha z Německa a Lucemburska.
Nejmladším turnajem je Beskydská anténka pořádaná oddílem z Frýdku-Místku. 

Nejúspěšnějším domácím družstvem byli v r. 2002 hráči SK Frýdek-Místek, kteří vyhráli všechny domácí turnaje a v Kostelci nad Orlicí
se stali i mistry ČR pro rok 2002. Na druhém místě skončilo družstvo Prahy a třetí se umístil Baník Ostrava.

Reprezentační družstvo hrálo v říjnu na Mistrovství světa v polské Wisle.
Z osmi celků skončilo na 6. místě, což lze považovat za úspěšné vy-
stoupení. Mistrem světa se stala Kanada před Polskem a Slovenskem.
Čtvrté místo získali hráči Německa, páté skončily USA. Za našimi hráči se
pak umístila družstva Izraele a Řecka. Družstvo České republiky tvořili: Ja-
romír Moureček, Jiří Ožana, Karel Dvořák, Jan Kačmařík, Jaromír Pinkava,
Jiří Mácha, Ladislav Výtisk a Josef Svoboda, trenérem družstva byl Zdeněk
Novák. 

Volejbal, který je jediným kolektivním sportem u chodících tělesně posti-
žených sportovců, se však stále potýká s nedostatkem hráčů a schází mu
příliv nové hráčské krve.

Milan Kožušník – předseda STK volejbalu
Kontakt: 596 643 232, milan_kozusnik@bc-mehz.cz

V z p í r á n í
Postupně rozvíjející se sport je u nás organizován ve dvou střediscích. V Čechách jsou příznivci tohoto sportu
sdruženi v CZP České Budějovice a na Moravě v Bavaria fitnes Opava.

V letošním roce naši závodníci měli možnost změřit své síly na třech domácích závodech, které proběhly
12. 4. 2002 (krajský přebor), 27. 4. 2002 (přebor Čech) a 23.–24. 8. 2002 (mistrovství republiky) v Českých Bu-
dějovicích. V červnu se někteří naši závodníci zúčastnili mistrovství Slovenska, na které jsme již třetím rokem
zváni od našich kolegů ze Slovenska. 

Roman Navrátil – předseda STK vzpírání
Kontakt: 602 776 367, navratil@sigmagroup.cz

Český svaz tělesně postižených sportovců je občanským sdružením pracujícím ve prospěch
sportovců s tělesným postižením. Sdružuje 76 tělovýchovných jednot a sportovních klubů, a v nich 2 235 fyzických
členů, kteří se mohou věnovat dvaceti třem druhům sportů. 
• Organizuje reprezentaci České republiky, zejména na úrovni Mistrovství světa, Mistrovství Evropy. 
• Podporuje realizaci Mistrovství České republiky všech sdružených sportů. 
• Podporuje vybrané nemistrovské akce s mezinárodní účastí. 
• Pracuje na medializaci a propagaci sportu lidí s tělesným postižením. 
• Vyvíjí aktivity pro zapojení osob v období bezprostředně po úrazu či nemoci do sportovního hnutí. 
• Snaží se být servisní organizací všem sdružením. 
• Je jedním ze zakládajících a zatím medailově nejúspěšnějším členem Českého paralympijského výboru.

ČSTPS je v období mezi valnými hromadami vedeno výborem svazu:
Mgr. Jan Nevrkla (výkonný předseda) 606 637 097 Mgr. Radka Kučírková (místopředsedkyně) 602 179 011
Členové VS:
Ing. Lubomír Jančura 777 253 588 Ing. Roman Gronský 602 776 318
Štefan Danko 603 163 421 MUDr. Miroslav Havrda 602 770 666
Zdeněk Škaroupka 608 748 631 Michal Stark 723 411 477

Pro zajištění běžného provozu a servisu sdruženým subjektům provozuje ČSTPS sekretariát svazu se dvěma pracovníky, které
můžete kontaktovat: ČSTPS, Atletická 100/2, 160 17 Praha 6-Strahov, 

tel./fax: 233 351 322, tel. 233 017 414, e-mail: cstps@cstps.cz
Bankovní spojení: GE Capital Bank, č.ú.: 1728105-504/0600 

Podrobné a hlavně aktuální informace můžete získat na internetové adrese:   www.cstps.cz
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H o s p o d a ř e n í  Č S T P S

AKTIVA

Dlouhodobý hmotný majetek 2 225 567
z toho: - samostatné movité věci 1 306 521

- drobný dlouhodobý majetek 919 046
Oprávky k majetku -1 222 838
z toho: - oprávky k movitým věcem a souborům -303 792

- oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -919 046
Pokladna 563
Ceniny 50 000
Bankovní účty 4 418 690
Pohledávky z obchodního styku 4 109
Poskytnuté zálohy 15 000
Přechodné účty aktivní: náklady příštích období 6 633

AKTIVA CELKEM 5 497 724

PASIVA

Vlastní jmění 2 641 290
Účet hospodářského výsledku 2 246 272
Závazky z obchodního styku 321 009
Závazky k zaměstnancům 215 890
Ostatní přímé daně 57 188
Přechodné účty pasivní: výnosy příštích období 16 075

PASIVA CELKEM 5 497 724

Rozvaha ke dni 31. 12. 2002

VÝNOSY

Státní dotace MŠMT 2 430 100
Příspěvky na činnost od SAZKY 3 689 600
Příspěvky ČPV 3 266 150
Dary od fyzických a právnických osob 260 800
Tržby ze služeb 18 135
Tržby z reklamy 252 240
Bankovní úroky 61 953
Ostatní finanční výnosy 65 212

VÝNOSY CELKEM 10 044 190



NÁKLADY

Spotřeba materiálu 547 424
Provozní náklady a spotřeba energií 48 693
Cestovné 213 487
Opravy a údržba 29 309
Občerstvení 34 090
Nájemné kanceláře a nebyt. prostor 20 896
Nájemné sportovních zařízení 255 830
Ubytování a stravování na sport. akcích 993 885
Doprava a přeprava, letenky 1 516 960
Právní a účetní služby 235 600
Inzerce, propagace, internet 166 332
Školení, semináře, kurzy 16 583
Fax, telefon 109 932
Startovné, poplatky na soutěžích 628 438
Pojištění osob do zahraničí 53 876
Pojištění majetku 56 314
Poštovné, kopírování 30 048
Ostatní služby 67 549
Služby celkem 4 477 822

NÁKLADY CELKEM 7 797 918

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2 246 272

Mzdové náklady 593 773
z toho: 
- mzdy zaměstnanců 209 270
- dohody o provedení práce 268 232
- refundace 7 649
- funkční požitky orgánů svazu 65 000
- odměny a příl. příjmy při sport. soutěžích 43 622

Odvody a pojištění 53 676
Sociální náklady 12 650
Daně a poplatky 62 755
Bankovní poplatky 38 702
Poskytnuté příspěvky členským TJ 637 300
Členské příspěvky ČPV 985 000
Členské příspěvky v mezinárodních org. 83 950

Jiné náklady 69 168
Odpisy 235 698
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P r e z e n t a c e  Č S T P S

Stánek ČSTPS lákal
na brněnském
Rehaprotexu
potenciální sportovce
se zdravotním
postižením.

Slavnostní předávání
ceny ČSTPS exponátu

veletrhu Rehaprotex,
který je největším

přínosem zdravotně
postiženému sportovci.

Slavnostní předávání cen deseti nejlepším
sportovcům prováděli mimo jiné také ministryně

zdravotnictví Marie Součková, generální 
ředitelka VZP Jiřina Musílková a předseda ČSTV

Vladimír Srb.



TOP TEN 2002
VYHLÁŠENÍ DESÍTKY NEJLEPŠICH SPORTOVCŮ ČSTPS

pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma

Generální partner: Hlavní partneři: Oficiální partneři:

1. Martin Kovář (1967) třída S3. Mimořádný
sportovec, který v loňském roce překonal
celkem pětkrát světový rekord v kraulař-
ských disciplínách a jedenkrát na znakař-
ské trati. Vrcholem sezony bylo pro Marti-
na Mistrovství světa v argentinském Mar
del Plata (6.–16. 12. 2002), kde během
svých vítězných startů v disciplínách na
50 m a 100 m volný způsob třídy S3 pře-
konal čtyřikrát světový rekord vždy v dopolední rozplavbě i ve
večerním finále. Zlato na kraulové dvoustovce mu uniklo jen
velmi těsně a výrazně přispěl k dosavadnímu historicky nej-
většímu úspěchu mužské štafety v závodě na 4 x 50 m volný
způsob. 

2. Martin Němec (1974) třída F55. Atlet,
paralmypijský medailista, který v letoš-
ním roce dominoval na Mistrovství světa
ve francouzském Lille (16.–28. 7. 2002),
kde získal dvě zlaté medaile a překonal
dvakrát světový rekord ve vrhu koulí
a v hodu oštěpem. Martin je sportovcem
se schopností mimořádného tréninkové-
ho nasazení a svými výkony potvrdil, že
patří mezi nejlepší světové atlety vůbec. 

3. Jiří Ježek (1974) třída LC2. Špičkový
cyklista, dlouhodobě jedna z největších
osobností našeho sportu. V loňském roce
z Mistrovství světa v německém Augsber-
gu a Altendstatu (3.–12. 8. 2002) přivezl jed-
nu zlatou ze silničního závodu, jednu stří-
brnou na 1 km s pevným startem a dvě
bronzové medaile ve stíhacím závodě na
3 km a v časovce jednotlivců na 23 km. 

Čtvrté až desáté místo obsadili: 

• Rostislav Pohlmann (1964) třída F57.
Z Mistrovství světa v atletice si přivezl
jednu zlatou a světový rekord v hodu di-
skem a jednu stříbrnou medaili v hodu
oštěpem. Kromě vynikajících atletických
výkonů je Ros1a nepostradatelným hrá-
čem české basketbalové vozíčkářské re-
prezentace, v současné době ligový hráč
německé bundesligy, týmu Zwickau, kde
spolu s kolegou z české reprezentace P. Tučkem vévodí střelec-
kým tabulkám prestižní německé soutěže.

• Martina Kniezková (1975) třída F51.
Přidala do své medailové sbírky jednu
zlatou v hodu diskem a jednu stříbrnou
medaili v hodu oštěpem z Mistrovství
světa. Martina od paralympiády v Syd-
ney suverénně vévodí atletickým třídám
žen s nejtěžším postižením. 

• Běla Hlaváčková (1976) třída S5. Při-
vezla z Mistrovství světa jednu zlatou se
světovým rekordem na 50 m znak, dva
bronzy přidala Běla na kraulové pade-
sátce a prsařské stovce. Její výkon na
znaku byl okořeněn vůbec první poráž-
kou nejlepší plavkyně paralympiády
v Sydney Francouzky Beatricie Hess,
a to po čtyřech letech v přímém souboji.

• Zdeněk Šebek (1959) třída LW1. Zdeněk
získal na Mistrovství Evropy v polské
Wisle (2.–7. 9. 2002) zlatou medaili a vy-
tvořil tři světové rekordy na 30 m (347 bo-
dů, 36 šípů) a na celkové skóre sestavy
FITA (1 308 bodů, 144 šípů). Zdeněk je
mimořádným zjevem lukostřeleckého
sportu, protože ač na vozíku a s částečně
postiženými horními končetinami, dokáže
porážet na vrcholných domácích soutěžích naše nepostižené lu-
kostřelce.

• Jolana Matoušková (1979) třída 10. Zí-
skala na Mistrovství světa ve stolním teni-
se v Taipei, Tchai-wan (19.–28. 8. 2002)
dvě stříbrné medaile, a to ze soutěže
družstev a jednotlivců. Jolana se skvě-
lým způsobem dokázala prosadit jako
jedna z mála Evropanek v sevření Asia-
tek v jejich domácím teritoriu. Její úspěš-
nou sezonu rámovala na sklonku roku
smutná zpráva o úmrtí tatínka, který se významně zasloužil o je-
jí mimořádnou sportovní kariéru.

• Michaela Žáková (1981) třída 9. Vybojo-
vala na Mistrovství světa ve stolním tenise
v Taipei, Tchai-wan (19.–28. 8. 2002) dvě
stříbrné medaile, a to ze soutěže družstev
a jednotlivců. Michala je elitní světovou
hráčkou s velkou perspektivou růstu vý-
konnosti. Stejně jako Jolana dokázala
i ona prolomit v Asii silný blok domácích
hráček. V současné době studuje a trénu-
je ve Francii.

• Ivan Karabec (1980) třída 10. Dosáhl na
Mistrovství světa ve stolním tenise v Tai-
pei, Tchai-wan (19.–28. 8. 2002) na jednu
stříbrnou medaili v soutěži družstev a dvě
bronzové medaile v soutěži open a v sou-
těži jednotlivců. Ivan na mistrovství světa
prohrál jen dva zápasy. Patří již od para-
lympiády v Atlantě do světové špičky.
V Sydney se stal jedním z nejmladších
paralympijských vítězů a přes tyto již dlouhodobé úspěchy má
před sebou stále velkou možnost výkonnostního růstu.



Výroční zpráva ČSTPS za rok 2002
Na základě materiálů ČSTPS a informací z jednotlivých STK sestavili a uspořádali Mgr. Věra Rudolfová a Zdeněk Škaroupka.
Fotografie: archiv ČSTPS, STK a Ligy za práva vozíčkářů. Obálka, grafická úprava a počítačové zpracování: Vladimír Ludva 

Realizace BASS, spol. s. r. o. Tisk: Grafical, s. r. o. Brno. 
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