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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. 

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 již v roe 1948. Hry 
v Rehabilitačním ústavu Kladruby se pořádaly tři měsíce před hrami ve Stoke Mandeville, 
které jsou považovány za počátek paralympijských her a Stoke Mandeville pak za kolébku 
paralympijského sportu.  

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

První Paralympijské hry se konaly v roce 1960 v Římě. Od té doby reprezentovalo Českou 
republiku (resp. dříve Československo) na největším sportovním svátku světa 934 
reprezentantů (694 mužů a 240 žen). Až do roku 2006 se všichni sportovci s tělesným 
postižením účastnili paralympijských her pod hlavičkou Českého svazu tělesně postižených 
sportovců.  

Prvním paralympijskou medailistkou se stala Dana Véleová – Chmelová, která v roce 1972 
v německém Heidelbergu získala bronzovou medaili ve vrhu koulí. První zlato přivezla další 
žena, lyžařka Eva Lemezová, která o čtyři roky později ve švédském Ornskoldsviku vystoupala 
na nejvyšší stupeň rovnou třikrát. 

Nejnovějšími paralympijskými medailisty ČSTPS z Ria de Janeira 2016 jsou plavec Arnošt 
Petráček, zlato v disciplíně 50m znak a stolní tenista Jiří Suchánek, bronz v soutěži jednotlivců. 
Obhajoba paralympijských medailí se bude konat z důvodu celosvětové pandemie až v roce 
2021. 

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 



4 | S t r á n k a  
 

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. 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. 
 
České paralympijské hnutí stále čeká na nastavení systému, který bude v souladu se 
strukturou Mezinárodního paralmypijského výboru (IPC). Otevřenost, transparentnost, řízení 
po sportech, nikoliv podle typu postižení, valná hromada, volené výkonné a kontrolní orgány 
jsou atributy, které českému paralympijskému hnutí chybí.  
 
Český svaz tělesně postižených sportovců změnil svůj název i logo na základě hlasování valné 
hromady per rollam v listopadu 2020. Novým názvem Česky PARA sport reagujeme na 
celosvětový trend ve sportu handicapovaných, tedy v para sportu, kdy u všech zastřešujících 
organizací mizí označení postižení a pojmenování „para“ akcentuje jednotu handicapovaných 
sportovců v paralele směrem ke sportu nepostižených. Tento trend zdůrazňuje i systém 
finančních dotací, který tvoří Národní sportovní agentura, kde je jasným cílem sjednocení 
řízení sportů bez ohledu na typ hendikepu. Změna názvu je tedy výrazným krokem do 
budoucnosti a v souladu s již existující mezinárodní strukturou.  
 
Logo, tedy stylizovaná hlava českého lva s vlající hřívou v pohybu z bočního pohledu 
symbolizuje národní hodnoty a je zároveň helmou zarputilého a odhodlaného bojovníka – 
sportovce, který bojuje nejen ve sportu, ale staví se čelem ke všem životním výzvám, které mu 
často předkládá jeho hendikep. Právě tato identita pak sdružuje všechny para sportovce bez 
rozdílu postižení a jako takovou ji chceme v Českém PARA sportu prezentovat. 
 
Sporty jsou řízeny prostřednictvím sportovně technických komisí a národních federací 
příslušných sportů.  
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2. POSLÁNÍ 

• Podporovat zapojování dětí a dospělých s postižením do pravidelné sportovní činnosti, do 
para sportu. 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 para sportovce 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 postižením do pravidelné sportovní činnosti. 
• Rozvíjet para sport na všech úrovních. 
• Minimalizovat dopady zdravotního postižení a zajistit odpovídající rehabilitaci. 
• Podpořit sociální integraci osob s postižením. 
• Zvýšit povědomí o para sportu 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 ČPS. 
• 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 para sportů a para sportovců. 
• 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 para sportů. 
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5. REKAPITULACE ROKU 2020 

Rok 2020 se rozbíhal dobře, s cílem připravit se na vrchol čtyřletého paralympijského cyklu, 
paralympijské hry Tokio 2020. Dva mezinárodní kvalifikační turnaje na paralympijské hry 
stihla pouze reprezentace stolního tenisu, která absolvovala turnaje v Polsku a Španělsku. 
Díky těmto turnajům si Jiří Suchánek vybojoval nominaci na paralympiádu.  

Celosvětová epidemie a s ní související opatření zapříčinily rušení a odkládání soutěží, 
turnajů a omezily tréninkové podmínky na minimum. Sporty, sportovní kluby a sportovci se 
pokoušeli připravovat v domácích podmínkách. Činnost se přesunula do on-line prostředí 
včetně inspirativních tréninkových a rehabilitačních cviků.  

Často se měnící podmínky přinesly s sebou administrativně náročné období, které přetrvává 
do roku 2021.  

Národní sportovní agentura (NSA), která od roku 2021 přebírá řízení sportu od MŠMT vyhlásila 
výběrové řízení na gestory sportů s cílem sjednotit sport a řídit sport po sportech tak, jak je 
to ve světě běžné již třicet let, a ne podle typu hendikepu tak, jako je tomu v Českém 
paralympijském výboru. Počáteční naděje na sjednocení, která v některých sportech přinesla 
větší spolupráci a koordinaci sportu napříč svazy a v jiných přinesla rozkol, a naopak 
prohloubení nedůvěry, se koncem roku 2020 rozplynula. NSA nakonec výzvu zrušila a vyhlásila 
výzvy v podstatě ve stejném režimu jako v předchozích letech MŠMT. Výzvy byly vyhlášeny 
koncem roku s termínem podání žádostí téměř ve stejném termínu, jako vyúčtování dotací 
MŠMT. Svaz předložil žádosti o gestorství v těchto sportech: plavání, atletika, ragby vozíčkářů, 
Powerchair Hockey a kuželky. 

Svaz intenzivně spolupracoval se svazy nepostižených na žádostech o gestorství v těchto 
sportech: badminton, lukostřelba a stolní tenis. 

TOP TEN 2020 

Slavnostní večer TOP TEN 2020, vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2020, se vzhledem ke 
zrušeným a odkládaným závodům nekonal. 

Victoria VSC  

Do Vysokoškolského sportovního centra MŠMT (dále jen VSC) se podařilo k Jiřímu Suchánkovi, 
stolní tenista SK ST Liberec a Arnoštu Petráčkovi, plavci sportovního klubu PARA PLAVÁNÍ 
PRAHA doplnit ještě Jonáše Kešnara, plavce sportovního klubu PARA PLAVÁNÍ PRAHA 
trénujícího ve sportovním klubu PK Jindřichův Hradec, který se o zařazení zasloužil 6. místem 
z mistrovství světa 2019 a splněným limitem na paralympiádu do Tokia. 

Do stipendijního programu UNIS Victoria VSC (podpora sportovců prostřednictvím 
sportovního stipendia) se podařilo na rok 2021 zařadit tyto studující sportovce: Vendula 
Dušková, SK KONTAKT KARLOVY VARY, Vít Šašek – PARA PLAVÁNÍ PRAHA, Adam Šimonek, 
Tadeáš Strašík (PARA PLAVÁNÍ PRAHA a ÚA Plaveckých sportů), Agáta Koupilová (SK KONTAKT 
BRNO), Dominika Míčková (SK KONTAKT BRNO), Veronika Mácová – PARA PLAVÁNÍ PRAHA, Eva 
Linhartová (PARA PLAVÁNÍ PRAHA a PK Jindřichův Hradec). 

ČPV 

Český paralympijský výbor připravuje nové stanovy. Poslední verze stanov nese nový, zcela 
nelogický název Český paralympijský a deaflympijský výbor, neboť tato organizace je členem 
Mezinárodního paralympijského výboru, a nikoliv mezinárodní organizace řídící sport 
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neslyšících ICSD. Dalším nestandardním obsahem stanov je přidělení hlasů na valné 
hromadě, kdy svazy dle typu postižení mají tři hlasy a svazy řídící paralympijské sporty pouze 
jeden hlas. Tímto diskriminačním prvkem dochází ke konzervování stávajícího stavu, kdy 
řízení celého paralympijského hnutí zůstane v rukou představitelů svazů dle typu postižení. 
Novinkou je sice valná hromada, která ovšem kvůli diskriminačnímu přidělování hlasů bude 
zcela formální. 

ČPS opakovaně navrhuje usnesení VG ČPV s cílem restrukturalizace tak, aby struktura ČPV 
odpovídala struktuře IPC, tedy řízení po sportech a řádní valná hromada se zastoupením 
sportů a sportovců. K podpoře tohoto návrhu se ostatní členové VG ČPV, pět zástupců svazů 
dle typu postižení, staví stále odmítavě. Jednání výkonného grémia ČPV jsou stále uzavřena. 

ČPV – přípravný štáb pro paralympiádu Tokio 2020 

Přípravný štáb pro letní paralympijské hry je taktéž uzavřen pouze pro jednoho zástupce 
z každého svazu bez ohledu na počet sportů, které každý svaz zastupuje. Nominační kritéria 
ČPV potvrzují roztříštěnost sportů do svazů dle typu postižení. Při schvalování nominace záleží 
tedy na domluvě svazů, nikoliv na jasně stanovených kritériích. Podmínky pro podávání 
žádostí o divoké karty nejsou stanoveny vůbec. Ale vzhledem k velmi malému počtu 
přidělených míst pro paralympiádu v jednotlivých sportech se dá předpokládat, že budou 
odeslány všechny žádosti.  Jedinou jistotu tak mají sporty, u kterých jmennou nominaci řeší 
mezinárodní federace např. stolní tenis, respektive ITTF Para, kdy místo do Tokia získal jediný 
stolní tenista, Jiří Suchánek, který bude na paralympiádě obhajovat bronzovou medaili z Ria 
de Janeira 2016. Druhým želízkem v ohni bude plavec Arnošt Petráček, který bude obhajovat 
zlato z paralympijských her v Rio de Janeiru.  Jistou účast mají také plavkyně Vendua Dušková 
a Dominika Míčková, které mají splněné limity a obsadí dvě přidělená místa z IPC. Dále 
čekáme na přidělení / nepřidělení divokých karet např. ve stolním tenise a lukostřelbě.  

Ke dni 22. 6. 2021 je stav přidělených míst následující: atletika 5 míst (3 muži a 2 ženy), Boccia 
(nominace na jméno) Adam Peška a Kateina Cuřínová, cyklista 4 místa (3 muži a 1 žena), 
jezdectví 1 místo, lukostřelba 2 místa (1 muž a 1 žena), plavání 5 míst (3 muži a 2 ženy), stolní 
tenis (nominace na jméno) Jiří Suchánek, střelba 2 místa (2 muži). Celkem tedy 22 sportovců 
(14 mužů a 8 žen) 

Děkujeme všem za spolupráci a podporu! 

Radka Kučírková, předsedkyně ČPS 
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6. SPORTOVNÍ ČINNOST  

ATLETIKA 

Atletika byla na programu již na první paralympiádě v roce 1960 v Římě. Atletických disciplín 
se účastní sportovci všech typů postižení. Sportovci jsou zařazováni do klasifikačních tříd dle 
typu a rozsahu postižení. První medaili pro ČSSR na letních paralympijských hrách nejen v 
atletice získala Dana Véleová – Chmelová v roce 1972 v Heidelbergu. Jednalo se o bronz ve 
vrhu koulí vozíčkářek. Atletika patřila v rámci ČSTPS k nejúspěšnějším sportům. Úspěšnost 
sportu byla narušena zastavením financí ze strany ČPV a UZPS pro ČSTPS a nasměrováním 
těchto financí do ČATHS. Mezi nejúspěšnější atlety patří Vojtěch Vašíček, Rostislav Pohlmann, 
Veronika Foltová, Martin Němec, Radim Běleš, Milan Kubala a Martina Kniezková.  

Od roku 2019 zajišťuje ČSTPS servis pro dva reprezentanty: Martina Zacha a Jaroslava Klimeše 
a od roku 2020 pro sportovní klub Atletika bez bariér Pardubice.  

Hodnocení atletické sezóny sportovního klubu Atletika bez bariér 

Atletická sezóna 2020 byla výjimečná v mnoha ohledech. Nejen v tom špatném, ale i v dobrém. 
Začátek roku byl nasměrován k přípravě k tradičním zahraničním akcím – Světovému poháru 
v Dubaji, Světovým hrám v Thajsku. Vládní opatření spojená s Covid 19 omezila většinu oblastí 
běžného života a dotkla se i sportu, ten ale nezastavila. Jedinou jarní mezinárodní akci byl 
mezinárodní mítink v Maroku, kde sbíral medaile Jaroslav Petrouš (ČATHS). Pak se všechny 
akce zrušily nebo přesunuly a sportovní život se na chvíli zastavil.  

V květnu odstartovaly domácí soutěže. Atleti Bez Bariér se účastnili atletického Českého 
poháru v Olomouci, proběhlo Mistrovství republiky i významné atletické mítinky včetně 
pardubické Velké ceny, Bez Bariér OPENu nebo ostravské HANDI Zlaté tretry. Startovali jsme 
na mezinárodním mítinku v Polsku i na domácích soutěžích menšího typu jako Bez Bariér Cup 
apod.  

Do soutěží různých úrovní se zapojilo přes stovku handicapovaných atletů od mládežníků až 
po atletické seniory. "TOP" atleti zvládli, jak jsme zmínili výš, ještě na začátku roku závod 
v Maroku a v srpnu v Polsku. Zrušena byla tradiční Dubaj a odloženo Mistrovství Evropy v 
Polsku a paralympiáda Tokio 2020. Poslední špatnou zprávou bylo zrušení Světových her IWAS 
v Thajsku, které se měly konat v prosinci.  

Z důvodu uzavření škol se omezilo i sportování mládeže. V prvních dvou měsících roku jsme 
stihli podpořit a vést naše mládežnické kroužky na školách. Se zavřenými stadiónu a vnitřními 
sportovišti bylo třeba hledat další možnosti přípravy. Zajištěno pro členy byly on-line 
tréninky, tréninkové plány, foto návody – soubory fotografií s podrobnými sportovními 
postupy i videa s možnostmi domácí přípravy. Vše bylo zasíláno elektronicky, sdíleno na webu 
i sociálních sítích. Byla vypsána i soutěž „Cvičíme v karanténě s Atletikou Bez Bariér“, které se 
zúčastnilo na 40 rodin s dětmi (členy spolku) včetně sourozenců a rodičů. 

Sportovní akce – závody pro mládež – bohužel v letošním roce neproběhly vzhledem k tomu, 
že děti patří do rizikové skupiny a přes letní prázdniny byly kroužky zavřené. Plánována byla 
ještě akce na listopad, bohužel i ta s druhou vlnou padla.  

I přes veškerá omezení a vládní nařízení musíme tuto sezónu hodnotit z mnoha ohledů jako 
úspěšnou. Nejen, že padla celá řada osobních rekordů, zlepšení i u "zasloužilých mazáků". 



9 | S t r á n k a  
 

Klub se rozrostl i o pětici šikovných nováčků, Celkovou bilanci letošní sezóny hodnotíme 
v rámci možností kladně.  

Rádi bychom při této příležitosti poděkovali všem sportovcům, asistentům, doprovodům a 
trenérům, ale také přátelům, známým a fanouškům, a především všem partnerům a 
spřáteleným organizacím, kteří nám pomohli tento rok zvládnout nejlépe, jak jen to bylo 
možné. 

Eva Hrdinová, Atletika Bez Bariér Pardubice 

Martin Zach (třída F51) – hlavní Martinovou disciplínou je hod kuželkou. Vzhledem 
k omezením se Martin účastnil pouze domácích závodů.   

datum  akce místo  umístění 
8. 8. 2020 Velká cena Pardubic Pardubice 2. 

14. 6. 2020 MČR SH Bílina   2. 
7. 9. 2020 HANDI Zlatá tretra  Ostrava 4. 

23. 5. 2020 Czech Open  Olomouc 4. 
13. 9. 2020 Podzimní atletika spastiků Bílina 1. 
20. 9. 2020 Pardubice bez bariér Open  Pardubice  4. 

 

I přes komplikovanou sezónu udržel Martin 8. místo ve světovém žebříčku IPC World Para 
Athletics.  

Jaroslav Klimeš (třída F56) – hlavní disciplínou Jaroslava je vrh koulí. Účastnil se domácích 
závodů s mezinárodní účastí. 

datum  akce místo  umístění 
7. 9. 2020 HANDI Zlatá tretra  Ostrava 4. 
23. 5. 2020 Czech Open  Olomouc 2. 
 Ostrava Cup  Ostrava  3. 

 

Za úspěch lze považovat umístění na každé soutěži, kterou Jaroslav absolvoval, a to díky 
mezinárodní konkurenci.  

Atletika je řízena Mezinárodním paralympijským výborem (IPC - World Para Athletics) 
https://www.paralympic.org/athletics 

Kontakt: Eva Hrdinová, E: info@atletikabb.cz, M: +420 775 325 683 

  

https://www.paralympic.org/athletics
mailto:info@atletikabb.cz


10 | S t r á n k a  
 

BADMINTON 

Novým sportem na programu Letních paralympijských her v Tokiu 2020 bude para badminton. 
Para badmintonu se věnuje v současné době 11 hráčů ve sportovních klubech Badminton 
Sharks Brno (7), B.O. Chance Ostrava (1), SK Badminton Český Krumlov (1) a dva žáci Obchodní 
akademie Olgy Havlové Janské Lázně.   
Klasifikační třídy sedících jsou WH1 a WH2, stojící mají třídy SL3, SL4, SU5 a třída SH6 je určena 
sportovcům malého vzrůstu. 
V červnu se konala exhibice para badmintonu na badmintonové akci nepostižených Čechy 
versus Morava v Českém Krumlově. Exhibici předvedli Lukáš Šembera a Zbyněk Sýkora, kdy 
Morava porazila Čechy 3:1.  
V srpnu se konalo badmintonové soustředění, které pořádal sportovní klub Badminton 
Sharks.  
V září se konalo Para-Badminton Polish Open 2020.  
Na rozvoji tohoto sportu spolupracujeme s Českým badmintonovým svazem, který je členem 
mezinárodní federace BWF.  
Lukáš Šembera (WH1). 

datum  akce místo  disciplína třída umístění 

18.-19.9.2021 
Para-Badminton Polish 
Open 2020  dvouhra WH1 1. 

18.-19.9.2021 
Para-Badminton Polish 
Open 2020  čtyřhra WH1 1. 

18.-19.9.2021 
Para-Badminton Polish 
Open 2020  mix WH1 2. 

 

Lukáš Kyncl (WH1). 

datum  akce místo  disciplína třída umístění 

18.-19.9.2021 
Para-Badminton Polish 
Open 2020  dvouhra WH1 3. 

18.-19.9.2021 
Para-Badminton Polish 
Open 2020  mix WH1 2. 

 

Tomáš Drtil (WH1). 

datum  akce místo  disciplína třída umístění 

18.-19.9.2021 
Para-Badminton Polish 
Open 2020  dvouhra WH1 2. 

 

Turnaje v Polsku se zúčastnilo na 40 hráčů ve všech kategoriích WH1, SL3, SL4, SU5 a SH6. O 
hráče se na turnaji postarala trenérka Marika Davidová. 

Badminton je řízen mezinárodní federací Badminton World Federation (BWF) 

https://corporate.bwfbadminton.com/ 

Kontakt: Pavla Grycová, E: p.grycova@centrum.cz M: +420 725 048 138 
 

  

https://corporate.bwfbadminton.com/
mailto:p.grycova@centrum.cz
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CYKLISTIKA – HANDBIKE A TRIATLON 

Cyklistika patřila též mezi úspěšné sporty ČSTPS a mezi nejlepší sportovce řadíme Josefa 
Lachmana – stříbro na LPH v Seoulu 1988, Lubomíra Šímovce – stříbro na LPH v Barceloně 
1992, Jiřího Ježka – 2 zlaté a 1 stříbrnou na LPH v Sydney  v roce 2000, zlato a stříbro na LPH 
v Aténách v roce 2004 a bronz Michala Starka – z LPH Sydney 2000.  

Handbike jako samostatná disciplína vznikla v druhé polovině devadesátých let. Rychle se 
etablovala mezi atraktivní a oblíbené sporty a z velké části vytlačila do pozadí atletickou 
disciplínu jízdu na sportovních vozících (formulích). Dnes jde o jeden z prvních sportů, se 
kterým se lidé po úraze setkávají a také jeden z nejznámějších mezi širokou veřejností.  

Premiéra na paralympijských hrách byla v roce 2004 a zvláště pro Českou republiku více než 
vydařená, kdy Marcel Pipek (ČSTPS) získal zlato v časovce.  

Triatlon je stejně tak jako samotný triatlon pevně srostlý s legendárním závodem Ironman 
Havaj už od konce 80. let 20. století. Jednotlivci ve slavném závodu soutěžili bok po boku 
v rámci kategorie nehandicapovaných. Dr. John Franks byl prvním vozíčkářem, který se odvážil 
postavit na trať dlouhou 3,8 km plavání, 108 km cyklistiky a 42 km běhu v roce 1994, ale závod 
nedokončil. To dokázal až na třetí pokus Australan John McLean. Od roku 1998 je v rámci 
závodu Ironman ustanovena samostatná kategorie Handcycle a PC. Závod na Havaji je 
mistrovstvím světa stejně tak jako sesterské finále série polovičního Ironmana tzv. 70,3 IM. 
Zbyněk Švehla se v roce 2003 stal prvním Evropanem na vozíku, který tento náročný závod 
dokončil. Triatlon se dostal na program letních paralympijských her v roce 2016 v Rio de 
Janeiru. 

Zbyněk Švehla (MH4) reprezentant, který kombinuje cyklistiku, triatlon a basketbal vozíčkářů. 

Sezóna byla díky epidemiologické situaci velmi skromná, alespoň co se týká sportovních 
soutěží a výjezdů na mezinárodní závody do zahraničí. Zbyněk se zúčastnil čtyř handbikových 
závodů v ČR a Evropského poháru na Slovensku. „I to považuji v současné chvíli jako malý 
zázrak a jsem vděčen organizátorům, že navzdory vládním opatřením dokázali, a především 
byli ochotni uspořádat své akce v omezeném formátu. Vrcholem triatlonové sezóny měl být 
triatlon v Lucembursku a handbike maraton v Berlíně, kde obvykle „zajedu“. Oba závody byly 
odkládány, respektive jejich termíny se posouvaly tak dlouho až se závody nakonec zrušily 
úplně. A tak když už jsem se smířil s tím, že budu muset nějak zvládnout v polovině října 
odplavat v Mosele dva kilometry, nakonec z dobrodružství nebylo nic, údajně kvůli 
přemnožené sinici. Všechno bude prý napřesrok – tak snad to do třetice vyjde a třeba z toho 
bude i nominace na MS do Utahu – kam bych moc rád. V loňském roce se bohužel přihodilo 
i pár vážných nehod kolegů závodníků a paralympijský vítěz a ikona paratriatlonu Alex Zanardi 
je bohužel stále ve vážném stavu.??? Nebylo vloni jen to špatné, díky minimu závodů jsem 
měl mnohem větší prostor na přípravu a za uplynulý rok jsem najel nejvíce kilometrů kam až 
sahají mé záznamy a má paměť. Snad jen v havajské sezoně 2003 jsem měl větší nájezd – ale 
rozhodně v menší intenzitě a kvalitě. Tedy věřím, že bude příležitost to prodat v roce 2021 a 
doufám, že nejen na virtuálních soutěžích, stejně tak věřím a moc si přeji, aby se nám všem 
vyhýbaly nehody a zachovali jsme si pevné zdraví“ zhodnotil sezónu Zbyněk. 

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

  

mailto:svehla.zbynek@seznam.cz
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FLORBAL VOZÍČKÁŘŮ 

Florbal vozíčkářů patří mezi atraktivní technické kolektivní hry, kde mohou hrát společně muži 
i ženy. Je také vhodným doplňkovým sportem pro mnohé úspěšné paralympijské 
reprezentanty např. para hokejisty. Vozíčkářskou florbalovou ligu hraje osm českých a jeden 
polský tým. 
Florbal vozíčkářů nepatří mezi paralympijské sporty a představení pod pěti kruhy 
je dlouhodobým cílem tohoto týmového sportu. Významným hybatelem v této oblasti je 
předseda České federace florbalu vozíčkářů Zbyněk Sýkora. Česká reprezentace patří 
dlouhodobě mezi nejlepší týmy světa. Díky široké členské základně je reprezentace kvalitně 
obsazena. Reprezentační soustředění se konají několikrát v roce. 

Mezi významné domácí turnaje patří Prague Wheel Open, který každoročně přiláká 8 týmů. 
Kompletní informace a výsledky naleznete na https://www.praguewheelopen.cz/  

Přehled pořádání para florbalové ligy  

V roce 2020 se odehrály pouze 5. a 6. kolo ligy 2019 / 2020 a 1. kolo 2020 /2021. 

Rozhovory a videa jsou k dispozici zde  

(3) Florbal Vozíčkářů | Facebook 

Český paraflorbal - YouTube 

Ligových turnajů se pravidelně účastní na 60 sportovců. 

Kompletní výsledky naleznete na https://www.florbalvozickaru.cz/ 

Reprezentace absolvovala soustředění a domácí přípravu v Praze a v Kutné Hoře. Plánované 
mezinárodní turnaje byly bohužel zrušeny. 

Sportovní klub Štíři se zúčastnil mezinárodního turnaje Malmö Open 2020.  

Na poli mezinárodní diplomacie absolvoval Zbyněk Sýkora jednání s cílem založit 
mezinárodní para florbalovou federaci pro řízení sportu.  

Funkci sportovně technické komise plní Česká federace florbalu vozíčkářů 

https://www.florbalvozickaru.cz/ 

Kontakt: Zbyněk Sýkora, E: sykora@florbalvozickaru.cz M: +420 777 593 182 
 
Český para florbal podporuje Česká pošta.   

https://www.praguewheelopen.cz/
https://www.facebook.com/CzechWheelchairFloorballFederation
https://www.youtube.com/channel/UCVLnFWbQ6ZrcWqNz5yI_AVg
https://www.florbalvozickaru.cz/
https://www.florbalvozickaru.cz/
mailto:sykora@florbalvozickaru.cz
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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. 

Přehled soutěží Českého poháru a MČR 

datum akce místo 
13.6.2020 Blanenská kuželka Blansko 
4.7.2020 Benešovská kuželka Horní Benešov 
18.7.2020 Rýmařovská kuželka Rýmařov 
8.8.2020 Benešovská kuželka Horní Benešov 
15.8.2020 Opavská kuželka  Opava 
20.9.2020. Rýmařovská kuželka Rýmařov 

 

V důsledku opatření souvisejících s pandemií nebylo možné uspořádat druhé turnaje 
v Opavě a Blansku. Největším problémem bylo neuskutečnění finále v Rýmařově, což mělo 
být počátkem prosince. 6 povinných turnajů Českého poháru jsme však stihli, takže finálový 
turnaj by byl zcela regulérní a nominováno do něj bylo cca 24 nejlepších hráčů. V průměru se 
turnajů účastnilo více než 30 závodníků z celé ČR. 

Plánovali jsme pro účastníky finálového turnaje soustředění v Blansku a během podzimu 
mezistátní zápas se slovenskými kuželkáři, ale ani toto nám pandemie nedovolila. Během 
roku se k nám přihlásili 4 noví hráči, což po několika hubených letech byla příznivá zpráva. 

Tréninků v oddílech se účastní trenéři s licencí ČKA. S rozhodčími na turnajích ČP a finálovém 
turnaji též nemáme problém, protože někteří hráči mají průkazy též od ČKA a vždy máme 
rozhodčího delegovaného ČKA. 

Úroveň financování našeho sportu se pozvolna lepší a pomalu se dostáváme na úroveň, která 
tu byla před řadou let, když jsme ještě byli zařazení do struktur, kam sport TP patří a finanční 
zabezpečení bylo přes dotace od MŠMT. V tomto mezidobí si pořadatelé jak turnajů ČP, tak i 
finálového turnaje zajišťovali financování sami, žádného generálního sponzora jsme neměli, 
protože jsme malý sport.  Zvláště na severní Moravě s tím byly problémy, ale pořadatelé vždy 
na nájem a skromné ceny finance sehnali. 

Budeme se snažit ještě před zahájením sezony 2021 odehrát finálový turnaj z roku 2020 a 
ukončit tak uplynulou sezonu dle pravidel kuželek TP.  

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

mailto:KumstatPetr@seznam.cz
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LUKOSTŘELBA  

Lukostřelba se řadí k nejstarším sportům vozíčkářů, na programu letních paralympijských her 
je od prvních her, které se konaly v roce 1960 v Římě. Střílet mohou sportovci s tělesným 
postižením za pomoci podpůrných zařízení v rámci klasifikačních pravidel. Sport se zaměřuje 
na koncentraci, přesnost a sílu. V závislosti na klasifikační třídě/sportovní kategorii se liší 
vzdálenost od terče i jeho velikost. 

V soutěžích jednotlivců se střílí 72 šípů ve dvanácti kolech po šesti, kdy na dokončení jednoho 
kola má střelec 4 minuty. Střelci pak zpravidla postupují do vyřazovací fáze, kdy v každé části 
v kategorii kladkový luk střílí proti soupeři 5 sad po 3 šípech, v kategorii reflexní luk procházejí 
tzv. set systémem. Střelci v kategorii reflexních luků střílejí na terč o průměru 122 centimetrů 
na vzdálenost 70 metrů, v kategorii kladkových luků pak má terč průměr 80 centimetrů a je 
vzdálen 50 metrů.  

Lukostřelba patřila v ČSTPS k rozvinutým sportům. Již v roce 1996 se domácích závodů 
účastnilo v průměru 15 sportovců. Nejúspěšnějším lukostřelcem byl Zdeněk Šebek, který na 
paralympiádě v Sydney v roce 2000 vybojoval zlatou medaili.  

Po dlouhé odmlce začal svaz opět zastupovat para lukostřelbu s reprezentantkou, Terezou 
Brandtlovou. V lednu se připravovala společně se slovenským reprezentantem Marcelem 
Pavlíkem, poté v rámci přípravy na LPH Tokio 2020 odjížděla s trenérkou Lídou Fikarovou 
v únoru na týdenní soustředění do Dubaje, které zakončily závody 6. Fazza Para Archery 
Tournament. Zde si zvedla česká reprezentantka svoje maximum na 589 bodů. V první kole 
eliminační části nestačila na Japonku Aiko Okazaki a obsadila celkové 5. místo. 

Jelikož bylo zrušeno Mistrovství Evropy a Para Ranking World Tournament v Novém Městě nad 
Metují, byla možnost navštívit pouze tuzemské soutěže. Tereza absolvovala okolo 6 závodů – 
v Praze a v Novém Městě nad Metují, kdy zakončila úspěšnou sezónu posledním osobním 
rekordem 613 bodů na Mistrovství České republiky nepostižených. Celkově ji patří 7. místo 
v celosvětovém žebříčku. 

V tomto roce pod vedením trenérky Lídy Fikarové a asistenta Tomáše Netrvala se konal první 
prázdninový para lukostřelecký kemp “Zakonči léto střelbou do žluté.”, kterého se zúčastnilo 
14 sportovců, z toho 4 nováčci, nejmladší účastnici bylo 11 let. Čtyřdenní program nabízel: 
seznámení s lukem a s lukostřeleckou technikou.  

Cílem do budoucna je rozšířit náborovou činnost, kdy se bude konat další část 
lukostřeleckého kempu a zajistí se větší informovanost o  para lukostřelbě. Kroky Terezy 
Brandtlové budou směřovat ke zvýšení osobního maxima a kvalifikaci na Paralympijské hry. 
Hned na to naváže příprava na Mistrovství světa, Dubaj 2022. V současné době je v plánu 
sportovní příprava se zahraničními reprezentačními lukostřelci. 

Zastřešující organizací lukostřelby je World Archery https://worldarchery.org/Para-Archery 

Kontakt: Lída Fikarová, E: lfikarova@googlemail.com, M: +420 730 541 154 

Poděkování za finanční podporu patří:  

SC JÚ Praha, Středočeský kraj, Sporťáček, Pracovní plošiny STATECH a VPK Suchý. 

 

  

https://worldarchery.org/Para-Archery
mailto:lfikarova@googlemail.com
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LYŽOVÁNÍ 

Para sjezdové lyžování je aktuálně jediným zimním sportem Českého svazu tělesně 
postižených sportovců a těší se dlouhé 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 (LW1-9), sedící (LW10-12) a zrakově postižení 
(B1-3), kdy se výsledné časy přepočítávají bodovým systémem dle příslušné klasifikační třídy 
dle typu a rozsahu hendikepu. Nejvýznamnějším úspěchem je bronzová medaile, kterou 
vybojoval Stanislav Loska (LW6/8) v roce 1994 na paralympiádě v Lillehammeru. K pódiovému 
umístěni se Stanislav Loska přiblížil ještě v roce 1998 v Naganu, kdy ve slalomu skončil na 
čtvrtém místě a v roce 2002 na paralympiádě v Salt Lake City mu v superobřím slalomu unikla 
bronzová medaile o 38 setin.  

Rozvoj lyžování byl výrazně narušen zastavením financí ze strany ČPV v roce 2005 a nucením 
sportovců ke vstupu do ČATHS a dále pak přesměrováním financí do Svazu lyžařů ČR, 
respektive komise handicapovaných při SLČR, jejíž předseda přestal v roce 2013 s STK lyžování 
ČSTPS spolupracovat. 

V současné době probíhá restart oblíbeného, ale finančně náročného zimního sportu a je 
otázkou jednotlivců. ČSTPS zabezpečuje administrativně organizační servis mladé sjezdařce 
Kristýně Židlické (LW-1). V dalších klubech se provozuje lyžování zatím jako volnočasová 
aktivita. Kristýna a její realizační tým se snažil sehnat další lyžařku, ale zatím bez úspěchu. 
Kristýna absolvovala dvě soustředění v Rakousku, jedno jako součást letní přípravy a druhé 
v Hintertux. Jediný závod, který Kristýna absolvovala bylo MČR v Rokytnici nad Jizerou, kdy ve 
slalomu první den vypadla a druhý den byl závod zrušen. Cílem je tedy stále rozšířit 
reprezentační tým.  
Druhým závodním lyžařem je Pavel Bambousek (LW12-1), člen ČPS, jehož přípravu a 
administrativní zabezpečuje Svaz lyžařů ČR, který není členem ČPV.  

V prosinci 2020 jsme plánovali závody Open Race určené pro lyžaře, kteří trénují, ale zatím 
nezávodí. Cílem bylo představit závodní lyžování včetně řízeného tréninku a klasifikací 
/zařazení sportovců do třídy dle typu a rozsahu postižení. Lyžaři by si vyzkoušeli závod 
organizovaný dle pravidel IPC World Para Alpine Skiing – snad se nám to podaří v příští 
sezóně.  
 
Sjezdové lyžování je řízeno Mezinárodním paralympijským výborem (IPC – World Para Alpine 
Skiing). https://www.paralympic.org/alpine-skiing 

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

 

  

https://www.paralympic.org/alpine-skiing
mailto:jdkronos@seznam.cz
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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). Ve zmíněné disciplíně se 
konají každoročně mistrovství světa a každý sudý rok mistrovství Evropy. Naši reprezentanti 
se účastní těchto závodů bez přestávky od roku 2007. Za tuto dobu nasbírali na vrcholných 
závodech v kategorii Paralympic už 9 medailí. 

Významnou oporou je Český svaz orientačních sportů (ČSOS), který poskytl zázemí 
odpovídající pozici celé disciplíny v Mezinárodní orientační federaci (IOF). 
 
Členská základna v TrailO čítala v roce 2020 v kategorii Para 12 registrovaných závodníků. V ČR 
probíhá každoročně dlouhodobá soutěž Český pohár. V roce 2020 z důvodu nízkého počtu 
uskutečněných závodů nebyl Český pohár vyhlášen. S ohledem na situaci došlo k velkému 
rozvoji a využívání tréninkového prostředí on-line trenažéru pro disciplínu on-line TempO. 
http://temposim.yq.cz/ 

Plánované Mistrovství Evropy (květen 2020, Finsko) bylo odloženo na rok 2021. Zahraniční 
závody Evropského poháru byly zrušeny bez náhrady.  V této návaznosti nebyla realizována 
ani plánovaná otevřená soustředění reprezentace (květen a říjen 2020).  

V roce 2020 proběhly tyto domácí závody: 

• 13. 6. 2020 - TempO (Dvůr Králové nad Labem) 
• 13.-14. 6. 2020 - MČR na klasické trati (PreO) (Dvůr Králové nad Labem, Rudník) 
• 5. 9. 2020- PreO Janské Lázně 
• 6. 9. 2020 - TempO a rychlostní orientační závod Vrchlabí 

Mistrovský titul v PreO pro rok 2020 získala Jana Kosťová (KVP) před Hanou Doležalovou (VRL) 
a Miroslavem Špidlenem (KVP) 

Sezóna na rok 2021 je naplánovaná (více na www.trailo.cz). Je otázkou, do jaké míry se ji podaří 
s ohledem na aktuální opatření uskutečnit.  

Kontakt: Hana Doležalová, E: hankadolezalova_z@seznam.cz M: +420 723 317 722 
  

http://temposim.yq.cz/
http://www.trailo.cz/
mailto:hankadolezalova_z@seznam.cz
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PLAVÁNÍ 

Para plavání je nové názvosloví Mezinárodního paralympijského výboru.  Para plavání patří 
mezi nejrozvinutější sporty.  
První plavecké medaile (stříbrnou a bronzovou) z paralympijských her v Arnhemu 1980 přivezl 
Roman Gronský. Zlato vyplavala Kateřina Coufalová v Atlantě 1996. V Sydney zlato a bronz 
vybojovali Jana Hoffmanová a Martin Kovář, stříbro Kateřina Lišková, bronz přivezli Jan Povýšil, 
Pavel Machala a Kateřina Coufalová. Z Atén 2004 přivezli medaile Martin Kovář tři zlaté, po 
jedné zlaté medaili Kateřina Coufalová a Běla Třebínová a bronz vyplaval Jiří Kadeřávek. 
Od roku 2019 spolupracuje sportovně technická komise se Slovenským paralympijským 
výborem na projektu Česko-slovenský pohár v para plavání. Celoročně se tomuto sportu 
věnuje více než 300 plavců s hendikepem. 

Plavci se splněnými limity na PH v roce 2020: A. Petráček, J. Kešnar, P. Andrýsek, V. Dušková, A. 
Floriánková a D. Míčková. Ostatní plavci a plavkyně mají splněné limity na mistrovství Evropy, 
které bylo přesunuto na rok 2021. A. Petráček zaplaval evropský rekord na krátkém bazénu 
v rámci plaveckých závodů POHÁREK 2020 s hodnotou světového. K uznání světového rekordu 
je nutná dopingová kontrola, kterou z důvodu nejasné situace při pořádání nebylo možné 
zajistit. Kvalitní výkony předvedl i na závodech Světové série IDM Berlín 2020, kde získal jednu 
zlatou a dvě stříbrné medaile. Na dubnových závodech Světové série v Lignanu 2021 splnil 
limity na paralympiádu plavec Tadeáš Strašík a na květnovém mistrovství Evropy 2021 splnil 
limity třináctiletý nevidomý plavec David Kratochvíl. Nominaci na paralympiádu bude 
schvalovat výkonný výbor ČPDV. 

Tradiční pohárová série nebyla v roce 2020 vyhlášena, jelikož bylo možné uspořádat pouze 
jeden závod ze série (POHÁREK 2020), který se konal bez přítomnosti slovenských plavců. 

Plavci se zúčastnili od roku 2004 prvního závodu na otevřené vodě v rakouském Klagenfurtu. 

  
Plavání je řízeno Mezinárodním paralympijským výborem (IPC – World Para Swimming). 
https://www.paralympic.org/swimming 

Kontakt (od 1. 6. 2021): Alžběta Řehořková, E: plavani@ceskyparasport.cz M: +420 725 962 714  

https://www.paralympic.org/swimming
mailto:plavani@ceskyparasport.cz
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POWERCHAIR HOCKEY 

Powerchair Hockey – dalo by se říct, že přináší pohyb tam, kde není. Hráče po úraze vrací do 
života a těm, kteří se s pohybovým omezením narodili, život významně 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. Do ligové soutěže 2019/2020 jsou zapojeni čtyři české a 
jeden slovenský tým. Jaguars Praha „A“, Indians Plzeň, New Cavaliers Praha, Jaguars Praha „B“ 
a BlueSky Butterflies Bratislava. 

Česká Powerchair Hockey liga   

Dne 7. 3. 2020 se uskutečnilo III. kolo sezony 2019/20 ve sportovní hale v Praze na Třebešíně.  
IV. kolo se mělo konat v Bratislavě dne 26. 4. 2020, ale bylo z důvodu pandemie Covid-19 
zrušeno, stejně jako Play off 2020. Ligová sezona 2019/20 byla anulována a ligová soutěž byla 
zakončena pouze přátelským turnajem Play off Covid 2020 dne 6. 6. 2020 ve sportovní hale 
Na Třebešíně. Toho se zúčastnily pouze 4 české týmy, které odehrály 1 semifinálové utkání. 
Následná střetnutí o umístění se odehrála na 2 zápasy v každé sérii. V případě že po 2 
odehraných zápasech si oba týmy připsaly po jednom vítězství následovalo prodloužení, 
případně samostatné nájezdy. Turnaje se nemohl zúčastnit bratislavský tým z důvodu 
nemožnosti vycestovat do zahraničí zapříčiněné vládními opatřeními proti onemocnění 
COVID – 19. Turnaj podpořila MČ Praha 3.   

Výsledky turnaje Play off COVID 2020: 

Semifinále         Výsledky    

Ewsc Jaguars Praha „A“ – Ewsc Jauars Praha „B“   8:10 

New Cavaliers Praha – SK Indians Plzeň     4:5  

O 3 místo  

Ewsc Jaguars Praha „A“ - New Cavaliers Praha   11:0, 12:1 

Finále  

Ewsc Jauars Praha „B“ - SK Indians Plzeň     8:6, 9:4  

Po letní přestávce se uskutečnilo I. Kolo ligové sezóny 2020/2021 na půdě Sportovní haly 
Třebešín v Praze (3. 10. 2020). Následující pokračování soutěže bylo pozastaveno z důvodu 
omezení sportovních aktivit na základě rozhodnutí Vlády ČR jako důsledek zhoršující se 
epidemiologické situace.  

Projekt „Powerchair Hockey na doma“  

V reakci na vládní opatření byl spuštěn program „Powerchair Hockey na doma“ pro hráče, 
rozhodčí a trenéry na zdokonalování teoretických znalostí. Program obsahoval medailonky 
českých hráčů, vědomostní kvízy z historie či pravidel, rozhovory, videa a další vzdělávací i 
zábavný program. 

Komise rozhodčích Powerchair Hockey    

Marek Pohunek se zúčastnil jako jediný český zástupce mezinárodního školení rozhodčích 
v rámci turnaje IPCH Euro Stars v italském Udine. Cílem jeho účasti bylo získání mezinárodní 
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licence pro Powerchair Hockey. Bohužel bezúspěšně z důvodu nedostatečné jazykové úrovně. 
Podařilo se ale posílit mezinárodní vztahy v oblasti rozhodčích a získání nejnovějších 
poznatků v práci s nimi. Tyto poznatky budou nadále implementovány do českého prostředí. 

Na konci roku 2020 byla zvolena nová komise rozhodčích ve složení Marek Pohunek, Tereza 
Košťálová a Robert Němec na základě předložené koncepce práce s rozhodčími na roky 2021–
2023. Členové končící komise Antonín Krejčík a Tereza Třečková i na dále působí ve sboru 
arbitrů. 

V termínu 1.-2. 8. 2020 se konalo školení rozhodčích v Nové Roli, kterého se zúčastnili 2 aktivní 
rozhodčí. Dne 12. 9. 2020 se v Praze uskutečnilo předsezonní školení určené pro všechny 
aktivní rozhodčí. 

Mistrovství Evropy 2021 

Mezinárodní výkonný výbor IPCH přistoupil ke zrušení Mistrovství Evropy ve Finsku z důvodu 
celosvětové pandemie COVID-19.  

Volební valná hromada ČFPH z.s.  

V prostorách sportovní haly Třebešín se dne 7. 3. 2020 uskutečnila Valná hromada, kde 
členové ČFPH, z.s. zvolili nové členy Výkonného výboru.  

Stav členské a hráčské základny ke dni 7. 3. 2021  

Počet členů ČFPH je 57. Počet aktivních hráčů je 52. Počet týmů je 6.   

Aktivní týmy: Jaguars Black, Jaguars White, New Cavaliers Praha, SK Indians Plzeň, BlueSky 
Butterflies Bratislava, Štíři České Budějovice 

Česká reprezentace   

Rovněž došlo k omezení činnosti reprezentačního týmu. Byly zrušeny celkem 3 reprezentační 
tréninky (1.5., 25.10. a 22.11.). Přesto se podařilo zrealizovat alespoň 2 soustředění členů 
reprezentačního týmu (20. 6. a 12.9.), kromě individuální přípravy se reprezentanti soustředili 
i na technické vybavení hracích vozíků. 

Školení techniků 

Česká federace společně se společností ATHAMAS, spol. s r.o., uskutečnila školení pro 
zástupce jednotlivých klubů, kteří se věnují úpravě a servisu elektrických vozíků pro hráče (26. 
9. 2020). Účastníci se seznámili se základními technickými prvky jednotlivých typů elektrických 
vozíků, které využívají hráči v české lize. Následně byla odprezentována řešení nejčastějších 
technických problémů vyplývajících z užívání vozíku pro Powerchair Hockey. V případě tohoto 
sportu musí být technické zázemí elektrických vozíků na vysoké úrovni, aby reprezentace 
mohla konkurovat evropským zemím a mohla se posunout ve světovém žebříčku.  

Turnaje „2 na 2“  

Jedná se o odnož Powerchair Hockey, která vznikla před nedávnem v Dánsku pro turnaj 2on2 
Champions Challenge. Jedná se o odlehčenou turnajovou verzi klasického nám známého 
sportu. Tým/dvojici tvoří jeden hráč s hokejkou a druhý hráč s téčkem, takže na hřišti 16×10 
metrů proti sobě hrají jen čtyři hráči. Je to hra více individuální a volná ohledně výběru 
spoluhráčů, kde se hráči nemusí omezovat klubovou příslušností. Složení jednotlivých dvojic 
je pouze o domluvě hráčů. 
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Došlo k odehrání pouze jediného turnaje 2na2 dne 22. 2. 2020 v SH Radotín, který byl v pořadí 
třetím turnajem dvojic na území ČR v historii. Druhý standartní turnaj dvojic, který se měl 
konat 12. 12. 2020 byl z důvodu nařízení vlády ČR zrušen. Tyto turnaje jsou důležitou součástí 
přípravy reprezentantů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerchair Hockey není paralympijským sportem a je řízen mezinárodní federací pro tělesně 
postižené IWAS https://iwasf.com/sports/powerchair-hockey/  

Funkci sportovně technické komise plní Česká federace Powerchair Hockey 
https://www.powerchairhockey.cz/  

Kontakt: Lukáš Kroupa, E: kroupa@powerchairhockey.cz, M: +420 776 798 889 

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 dotknutím brankové čáry dvou 
libovolných kol s míčem pod kontrolou. V rámci sportu je organizována národní ligová soutěž, 
z níž se rekrutuje reprezentace pro mezinárodní turnaje. 

V České republice vznikl první ragbyový klub „SK Quadru Fit“ v roce 1993 v Hradci Králové. 
Ragby vozíčkářů bylo poprvé na programu paralympijských her v roce 2000 v Sydney. 

České národní ligy ragby vozíčkářů se pravidelně účastní čtyři týmy – Prague Robots, Sitting 
Eagles, SK Ostrava a Captains. V roce 2019 se stali vítězi ligy Sitting Eagles. 

 

 

 

https://iwasf.com/sports/powerchair-hockey/
https://www.powerchairhockey.cz/
mailto:kroupa@powerchairhockey.cz
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Ligová soutěž 

datum akce místo 
13.-14.06.2020 1. kolo ligy  Praha  
11.07.2020 2. kolo ligy  Ostrava 
19-20.09.2020 3. kolo ligy  Praha 

 

Mezinárodní turnaje významným mezinárodním turnajem pořádaným v ČR je Rugbymania. 
Jedná se o jeden z největších klubových turnajů světa. Turnaj je zařazen v mezinárodním 
kalendáři IWRF (International Wheelchair Rugby Federation). 22. ročník se bohužel v roce 2020 
z důvodů vládních opatření nakonec nekonal, i když byl plánován do poslední chvíle. 

V roce 2019 se reprezentace bez jediné prohry probojovala z mistrovství Evropy skupiny C do 
skupiny B, Šampionát se měl konat v roce 2020. Bohužel i ten se díky pandemii COVID-19 
přeložil na rok 2021. 

Veškeré mezinárodní turnaje až na Ostrava Cup, byly zrušeny nebo odloženy na rok 2021. 
Bohužel i mezinárodní školení rozhodčích, které chtěli absolvovat tři naši rozhodčí a získat 
tak mezinárodní licenci. 

I přes nepříznivý vývoj roku 2020 se naši ragbisti jak z řad reprezentace, tak z klubů, zúčastnili 
tří soustředění v Polsku.  

Funkci sportovně technické komise plní Český ragbyový svaz vozíčkářů (ČRSV) 
http://www.crsv.cz/ 
Ragby vozíčkářů je řízené mezinárodní federací International Wheelchair Rugby Federation 
(IWRF) http://www.iwrf.com/ 

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

http://www.crsv.cz/
http://www.iwrf.com/
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. 

Na stránkách http://www.ipttc.org/ naleznete kompletní informace, statistiky, žebříčky, 
kalendáře atd. 

Stolní tenis patřil též k úspěšným sportům, kdy nejlepšího výsledku dosáhli v roce 1998 na 
mistrovství světa ziskem 5 zlatých, 2 stříbrných a 2 bronzových medailí a ČR byla v celkovém 
hodnocení zemí na 3 místě. Za pozornost stojí též výsledky z paralympijských her v Sydney 
2000 – 3 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile a 5. místo pro ČR v celkovém hodnocení zemí 
a paralympijských her v Aténách 2004 – 1 zlatá a 2 stříbrné medaile a 8 místo pro ČR 
v celkovém hodnocení zemí. Mezi nejúspěšnější stolní patří Michal Stefanu, Ivan Karabec, 
Jolana Matoušková, Miroslav Cinibulk, Martin Zvolánek, Tomáš Přibyl, Michaela Žáková, Jitka 
Pivarčiová, René Tauš, Jiří Soukup, František Glazar, Jana Mojová a Eva Peštová. Kompletní 
statistiky naleznete na http://stats.ipttc.org/en/countries/35 

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.  

Členská základna zůstala bez větších změn, přičemž momentálně čítá zhruba 60 aktivních 
hráčů, kteří se pravidelně účastní turnajů Českého poháru a ti nejlepší i mezinárodních akcí. 

Jako každým rokem jsme se snažili uspořádat co největší množství soustředění pro naše 
hráče. Bohužel kvůli pandemii COVID-19 nebylo možné uspořádat všechna soustředění 
v plném rozsahu. Za zmínku stojí uspořádání několika víkendových soustředění na Buňkově 
a dále i jednoho velkého soustředění na stejném místě.  

Hlavní soustředění pro užší reprezentaci se konalo v Hodoníně a tohoto soustředění se 
zúčastnila užší reprezentace ČR společně s reprezentacemi Polska a Slovenska. Další 
soustředění, která byla v plánu se bohužel nemohla uskutečnit. 

V roce 2020 se konalo 5 turnajů Českého poháru, zbytek byl ovlivněn pandemií COVID-19 a byl 
zrušen. Dále se naši hráči zúčastnili dvou mezinárodních turnajů, ze kterých si přivezli několik 
medailí.  

ITTF Fa20 Polish Para Open 2020, Wladyslawowo, 20. – 22. 2. 2020, Polsko – mezinárodní turnaj 
do světového žebříčku – 162 hráčů ze 28 států 

 

http://www.ipttc.org/
http://stats.ipttc.org/en/countries/35
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Jiří Suchánek (TT2) – 3. místo jednotlivci a 2. místo družstva 

Petr Svatoš (TT3) – 3. místo jednotlivci 

Filip Nacházel TT4) – 3. místo jednotlivci 

Miloš Tesař (TT5) – 3.-4. místo jednotlivci a 7.-11. místo družstva  

ITTF Fa40 Costa Brava Para Open 2020, Platja D´Aro. 5. – 8. 3. 2020, Španělsko – mezinárodní 
turnaj do světového žebříčku – 164 hráčů ze 28 států 

Petr Svatoš (TT3) – 5. – 8. místo jednotlivci a 2. místo družstva 

Jiří Suchánek – 3. místo jednotlivci a 2. místo družstva 

Vzhledem k dlouhodobé pandemii se z naší strany neuskutečnily žádné další mezinárodní 
aktivity. Nicméně v následujících letech se chceme pokusit rozšířit členskou základnu o nové 
hráče a pokračovat v nastaveném trendu zlepšování turnajů i výsledků na mezinárodní 
úrovni. 

Jediným hráčem z ČR, který získal nominaci na jméno na paralympiádu je Jiří Suchánek. 
Ostatní hráči budou mít ještě šanci na Kvalifikačním turnaji v roce 2021 v Lašku, kdy vítěz 
každé klasifikační třídy získá nominaci na jméno do Tokia.  

Jako poslední bychom rádi poděkovali našim zastřešujícím organizacím, kterými jsou ČPS 
(dříve ČSTPS), ČAST a pak také Kontu bariéry, za finanční pomoc při organizování turnaje 
v Hodoníně. 

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

STOLNÍ TENIS TP (STOJÍCÍ – TT6-10) 

Stolní tenisté stojící jsou organizováni v šesti sportovních klubech, které vytváří podmínky 
k pravidelnému sportování a zapojení co největšího počtu hráčů. Turnajů Ligy bez bariér se 
mohou účastnit i družstva ze Slovenska a též sportovci s mentálním postižením. Vedení oddílů 
se snaží tyto osoby se zdravotním postižením integrovat mezi soutěže pro sportovce bez 
hendikepu. Liga se hraje, tak, že se soutěže zúčastňují tříčlenná družstva jednotlivých oddílů. 
Tato soutěž vyplňuje období mezi pravidelnými soutěžemi, pořádané Českou Asociací 
Stolního Tenisu od konce března do poloviny září, kdy začíná nový soutěžní rok ČASTu. 

Užší reprezentační tým (dle MŠMT): David Půlpán (TT9), Vít Špalek (TT8) a Petr Hnízdo (TT6) 

Širší reprezentační tým (dle nominačních kritérií ČPS – stolní tenis): Jan Michal (TT10), Tibor 
Chmela (TT9), Lukáš Maxa (TT8), Miroslav Brožek (TT8), Nela Kemlinková, Jaromír Němec (TT7) 

Členská základna – oddíly/hráči (celkový počet oddílů a hráčů) 

Oddíly: TJ ZPS Čechie Hradec Králové, TJ ZPS Sokol Lhůta, TJ Labe Kolín, TJ Slovan Svoboda 
Praha, TJ Jičín, SK Janské Lázně, TJ Baník Ostrava 

Hráči: k 31.12.2020 figurovalo na ČR žebříčku 38 hráčů, aktuální žebříček zde. 

Ve dnech 20.-23.8.2020 (čtvrtek-neděle), proběhlo reprezentační soustředění para stolního 
tenisu (stojících). Soustředění se konalo v hotelu TTC Vrchlabí, zúčastnilo se 9 hráčů a hráček 

mailto:stpara@seznam.cz
https://cstps.cz/wp-content/uploads/2020/12/Zebricek_ST_CSTPS_Open_2020.pdf
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z širšího reprezentačního týmu. Soustředění proběhlo pod vedením Vojtěcha Rozínka, trenéra 
a extraligového hráče SF SKK El Niňo Praha. 

Turnaje  

ITTF Fa20 Egypt Para Open 2020, Alexandria, 1. – 4. 2. 2020, Egypt 

Vít Špalek (TT8) – 4. místo jednotlivci, 4. místo družstva 

ITTF Fa20 Polish Para Open 2020, Wladyslawowo, 20. – 22. 2. 2020, Polsko – mezinárodní turnaj 
do světového žebříčku – 162 hráčů ze 28 států 

Tibor Chmela (TT9) – 5.-8. místo jednotlivci a 5.-7.místo družstva  

ITTF Fa40 Costa Brava Para Open 2020, Platja D´Aro. 5. – 8. 3. 2020, Španělsko – mezinárodní 
turnaj do světového žebříčku – 164 hráčů ze 28 států 

Petr Hnízdo (TT6) – 5.-8. místo jednotlivci a 5. - 6. místo družstva  

Vít Špalek (TT8) – 9.-12. místo jednotlivci a 5.-7. místo družstva 

David Půlpán (TT9) – 5.-8. místo jednotlivci a 7. - 9. místo družstva 

55. Mistrovství ČR ve stolním tenisu jednotlivců mužů a žen (Hradec Králové) – 4.-5.9.2020 – 32 
hráčů 

25. ročník O putovní Pohár města Janské Lázně (Janské Lázně) – mezinárodní turnaj družstev 
– 51 hráčů ze 4 zemí 

Liga bez bariér – dlouhodobá ligová soutěž družstev; kvůli pandemii Covid-19 však proběhlo 
pouze jedno kolo soutěže 

Mezinárodní diplomacie 

David Půlpán se zúčastnil online semináře „Webinar Para Table Tenis Integration in Member 
Associations“ (24.9.2020).  I přesto, že je stolní tenis PARA řízen mezinárodní federací 
nepostižených sportovců ITTF, v ČR je stolní tenis, stejně jako všechny ostatní sporty rozdělen 
mezi jednotlivé svazy, což rychlejšímu rozvoji moc nepomáhá.  

Za největší úspěch považujeme naskočení Tibora Chmely (TT9) na světový žebříček, konkrétně 
na 18. místo. Podařilo se mu tak po výhrách nad kvalitními světovými hráči na turnaji v Polsku 
(20. - 22. 2. 2020). 

Stěžejní plány do dalších let jsou takové, abychom se na základě zkvalitňování a 
zprofesionalizování podmínek pro reprezentační tým, pokusili výkonnostně přiblížit užší 
světové špičce v jednotlivých klasifikačních třídách (TT). 

STK stolního tenisu se zabývala dlouhodobějším výhledem rozvoje sportu. Proběhla anketa 
mezi hráči (nejen reprezentanty). Ze sesbíraných odpovědí a následné diskuse STK vyplynuly 
tyto oblasti, na které se STK zaměří v období do června 2022 - spravedlivější klasifikace, rozvoj 
reprezentace, nábor nových hráčů a hráček, sbližování svazů (postižených i nepostižených) 
stolních tenistů, zvýšení prestiže MČR, společné MČR s ST PARA, větší komunikace s členskou 
základnou. 
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Kontakt: Jaromír Němec, E: jaromirxnemec@gmail.com M: +420 775 264 711 
 

Stolní tenis a hráče stolního tenisu podpořily tyto společnosti: 

ČEPS, a.s., Petainer Aš, Ottobock Zruč-Senec, STAVBY Karpisek s.r.o, KPMG, AXIMA, NOWEX, 
DEOS Technology s.r.o., ZERS, KILLICH fasteners & fixing, PRAKTIK system, HAVAX, BEPPO Pavel 
Kruliš, Stavitelství Vlastislav Smutný s.r.o., město Čáslav, Teslet s.r.o., PTT Group s.r.o., 
Wattsenglish for children 
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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, 
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 je i pro osoby s velmi těžkým postižením. V rámci ČPS (ČSTPS) probíhají 
každoročně turnaje pro handicapované sportovce, reprezentanti se účastní mezinárodních 
akcí jako je mistrovství světa a pravidelně se také účastní soutěží s nepostiženými sportovci. 

 
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.  
 
Vzhledem k omezením kolem Covidu 19 byly zrušeny skoro všechny turnaje v praktickém 
šachu v ČR, ale i turnaje mezinárodní. V době, kdy se situace zlepšila se podařilo uspořádat 
v Hodoníně u Kunštátu (19. - 26. 6. 2020) Mistrovství České republiky v šachu čtyřčlenných 
družstev tělesně postižených hráčů. Turnaje se zúčastnilo šest týmů. 

V pětikolovém klání se nejlépe vedlo družstvu ŠO TP NOVA Kladno „A“, které nepoznalo 
hořkost porážky a zaslouženě získalo zlaté medaile. Zásluhu na tom měli hráči Jiří Novák, 
Bohumil Jaroš, Jaroslav Trávníček a Václav Kníže.  
  

Pořadí Družstvo 1 2 3 4 5 6 Body Skóre 

1. ŠO TP Nova Kladno A * 2½ 2 2½ 3 2½ 13 12½ 

2. ŠK Gemini Praha A 1½ * 2½ 2½ 4 3½ 12 14 

3. ŠK ZAS Zlín 2 1½ * 3 2½ 4 10 13 

4. ŠO TP Nova Kladno B 1½ 1½ 1 * 1 2½ 3 7½ 

5. ŠO TP Nova Kladno C 1 0 1½ 3 * 1 3 6½ 

6. ŠK Gemini Praha B 1½ ½ 0 1½ 3 * 3 6½ 

 

V rámci reprezentace byly podpořeni Vít Valenta a Milan Babula. Oba sportovci se připravují 
na MS 2021 a Paralympiádu v šachu, která též byla přesunuta na rok 2021. 
 

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

mailto:tjrespekt@seznam.cz
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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 + sportovci s amputací a kvadruplegici) a jedinou výjimkou 
oproti pravidlům klasického tenisu je, že míček může před odehráním dopadnout dvakrát na 
zem. Tenis vozíčkářů se poprvé objevil na programu paralympijských her v Barceloně v roce 
1992. Za velký úspěch tenisu na vozíku lze považovat první účast našeho reprezentanta 
Miroslava Brychty na Letních paralympijských hrách v Aténách 2004. 

Činnost tenisu vozíčkářů zabezpečuje Český tenisový svaz vozíčkářů 
http://www.cwta.cz/index.php/cs/ 

Plánované soustředění pro stávající hráče a zároveň náborové soustředění plánované na 
říjen 2020 v Kurdějově se kvůli ronavirovým opatřením Vlády ČR neodehrálo.  

V rámci soutěžního roku 2020 se i přes coronavirová opatření podařilo zorganizovat 6 turnajů 
československého okruhu HVM PLASMA Tour 2019/2020 a 3 mezinárodní halové turnaje 
Přerov Cup 2020, Prague Cup Czech Indoor 2020 a Karviná Indoor 2020. Turnajového okruhu 
se během sezóny zúčastnilo cca 120 hráčů a hráček z Česka a Slovenska. 

Mezinárodních turnajů se za přísných hygienických opatření na základě výjimky MZ ČR 
zúčastnilo cca 160 hráčů a hráček převážně z Evropy. 

Na mezinárodní úrovni byly během roku zrušeny všechny vedlejší akce (campy, školení 
trenérů...) a mezinárodní tenisová federace přerušila mezinárodní turnajový okruh UNIQLO 
Wheelchair Tenis Tour 2020 od 1.3.2020 do 15.10.2020. Čeští hráči se tak nezúčastnili 
mezinárodních turnajů v zahraničí. Neodehrálo se ani mistrovství světa družstev World Team 
Cup. Jediné body do mezinárodního žebříčku získali čeští hráči na třech mezinárodních 
turnajích konaných v ČR. 

ČR je jediná země v Evropě (snad i na světě), která v dramatickém roce 2020 plnohodnotně 
zorganizoval na svém území 3 mezinárodní turnaje okruhu UNIQLO Wheelchair Tenis Tour 
2020. 

Tenis vozíčkářů je řízen mezinárodní tenisovou federací (ITF)  
http://www.itftennis.com/wheelchair 

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

http://www.cwta.cz/index.php/cs/
http://www.itftennis.com/wheelchair
http://www.itftennis.com/wheelchair
mailto:cisar-martin@seznam.cz
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DALŠÍ SPORTY 

VOLEJBAL STOJÍCÍCH 
Volejbal stojících byl na programu paralympijských her od roku 1976 do roku 2000, kdy byl 
nahrazen volejbalem sedících. Volejbal stojících má v ČR padesátiletou tradici. Reprezentace 
na paralympijských hrách v Atlantě v roce 1996 skončila na osmém místě. Nyní se sportu 
věnuje pouze TJ Baník Ostrava z.s. 

Kontakt: Milan Kožušník, E: kozusnikm@seznam.cz M: +420 732 937 989 
 
VOLEJBAL SEDÍCÍCH  
Volejbal sedících je na programu paralympijských her od roku 1980 a hraje se v 75 zemích 
světa.  
Více informací o volejbale sedících v ČR se dozvíte na www.volejbalvsede.cz 
Volejbal sedících je řízen mezinárodní federací World Paravolley  
http://www.worldparavolley.org/ 
                         
BASKETBAL VOZÍČKÁŘŮ 
O rozvoj basketbalu vozíčkářů v ČR se v devadesátých letech minulého století zasloužil Saša 
Pokorný, dlouholetý aktivní hráč a předseda sportovně technické komise, nyní předseda 
sportovního klubu USK Meta Praha. Basketbalovou ligu vozíčkářů hrály v roce 1995 kluby USK 
Praha, HOBIT Brno a META Hrabyně. Z hráčů uvedených klubů se formovala reprezentace, 
která se např. na mistrovství Evropy skupiny B v roce 1996 umístila na 4. místě z 11 týmů. První 
příčky obsadily týmy Izraele, Belgie a Slovinska. 
Rozvoj basketbalu v ČSTPS byl přerušen v roce 2005 zastavením finančních prostředků pro 
ČSTPS ze strany ČPV a UZPS. 
 
V současné době se o rozvoj basketbalu v ČR stará Česká asociace basketbalu na vozíku 
https://wbasket.cz/ 
Basketbal vozíčkářů je řízen mezinárodní federaci International Wheelchair Basketball 
Federation (IWBF) https://iwbf.org/  
Generálním sekretářem Evropské zóny basketbalu vozíčkářů je dlouholetý člen reprezentace 
Petr Tuček. 
 
PARA HOKEJ (SLEDGE HOKEJ) 
Kořeny para hokeje, do roku 2016 nesl název sledge hokej, nalezneme v šedesátých letech ve 
švédském rehabilitačním centru. Na paralympijských hrách debutoval v 1994 v Lillehammeru. 
V ČR se začal rozvíjet v roce 2000 díky Romanovi Herinkovi a Martinovi Kudláčkovi. Od 
roku 2003 již para hokej hrálo pět týmů (Handicap? Zlín, APA VČAS Olomouc, HC Kolín, SKV 
Králové České Budějovice a Karlovy Vary) a byla zahájena ligová soutěž.  
Rozvoj para hokeje byl významně ovlivněn zastavením financí pro ČSTPS z ČPV a UZPS v roce 
2005 a vynuceným vstupem do ČATHS, aby si reprezentace zajistila účast na paralympijských 
hrách.  
Para hokej je řízen Mezinárodním paralympijským výborem (IPC World Para Hockey) 
https://www.paralympic.org/ice-hockey 
V ČR řídí para hokej Česká para hokejová asociace https://www.parahokej.cz/ 
 
JEZDECTVÍ 
První jezdecké závody v para drezuře se konaly v roce 1998 v Třebíči. Od té doby se pravidelně 
konalo mistrovství ČR otevřené i pro zahraniční účastníky. Disciplína paravoltiž má o něco 
delší historii a např. v roce 2001 se mistrovství ČR zúčastnilo 18 závodníků ze šesti klubů. Od 
počátku spolupracovala Sportovně technická komise ČSTPS s Českou jezdeckou federací.  

mailto:kozusnikm@seznam.cz
http://www.volejbalvsede.cz/
http://www.worldparavolley.org/
https://wbasket.cz/
https://iwbf.org/
https://www.paralympic.org/ice-hockey
https://www.parahokej.cz/
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Jezdectví je řízeno mezinárodní federací nepostižených http://www.fei.org/ jejímž členem je 
Česká jezdecká federace http://www.cjf.cz/ 
 
PARACANOE 
Paracanoe patří mezi nováčky a na programu paralympijských her se poprvé objevil tento 
sport v Riu de Janeiru v roce 2016. Z mistrovství světa v roce 2012 přivezla Marie Bártová 
stříbrnou medaili.  
Tento sport je řízen mezinárodní federací International Canoe Federation 
https://www.canoeicf.com/ 
 
STŘELECTVÍ 
Střelba náleží do skupiny paralympijských sportů, mezi jehož hlavní atributy patří 
koncentrovanost, sebekázeň a sebekontrola. Sportovci s různým typem postižení soutěží v 
kategorii stojících a sedících. O rozvoj tohoto sportu se postarala hrstka nadšenců z Brna, 
Olomouce a Frenštátu pod Radhoštěm. V roce 1999 dostali sportovci s postižením poprvé 
v historii příležitost změřit síly v rámci celostátní soutěže nejlepších sportovních střelců 
pořádané Českým střeleckým svazem, se kterým sportovně technická komise spolupracovala.  
Střelectví je řízeno mezinárodním paralympijským výborem (IPC World Shooting Para Sport) 
https://www.paralympic.org/shooting 
 
CURLING vozíčkářů 
Rozvoj curlingu spadá do roku 2000 a byl provozován v ČSTPS a ČFSH. Curlingu se věnovali 
sportovci klubu SK Nově město nad Metují. 
Curling řídí mezinárodní federace World Curling Federation http://www.worldcurling.org/ 
jejímž členem je Český svaz curlingu http://curling.cz/organy-csc kde působí Vozíčkářská 
komise ČSC. 
 
JACHTING 
Rozvoj jachtingu sportovců se zdravotním postižením se datuje do roku 2000, kde ve 
výsledkových listinách nalezneme jména Alexander Sadílek, Daniel Bína a Tomáš Balcar. 
Rozvoj tohoto sportu by se neobešel bez úzké spolupráce s Českým svazem jachtingu. 
Jachting byl na programu paralympijských her do roku 2016.  
Sport je řízen mezinárodní federací World Sailing https://www.sailing.org/   
  
ŠERM VOZÍČKÁŘŮ 
Mezi průkopníky šermu vozíčkářů patří Silvestr Zezula, který se již v roce 1998 účastnil 
otevřeného mistrovství Polska. Jedno místo měla ČR pro paralympiádu v Sydney 2000, ale 
závodník nebyl do týmu zařazen s odůvodněním, že není předpoklad medaile. V roce 2000 
zahájili trénink Jan Hroch a jedno místo bylo přiděleno i pro paralympijské hry v Aténách 
2004, ale sportovec nesplňoval kritéria Českého paralympijského výboru – umístění do 8. 
místa v první polovině startovního pole na mistrovství světa.     
Mezinárodní federace pro šerm vozíčkářů je IWAS http://www.iwasf.com/ 
 
VZPÍRÁNÍ 
Vzpírání je paralympijským sportem určeným především pro silové typy. V ČR se vzpírání jako 
sport pro osoby s tělesným postižením na úrovni mistrovství ČR datuje od roku 1996. Vzpírání 
se rozvíjelo a dále rozvíjí ve sportovním klubu 1.CZP JČ  www.1czpjc.cz  

Vzpírání je řízeno Mezinárodním paralympijským výborem (IPC World Para Powerlifting) 
https://www.paralympic.org/powerlifting 

 

 

http://www.fei.org/
http://www.cjf.cz/
https://www.canoeicf.com/
https://www.paralympic.org/shooting
http://www.worldcurling.org/
http://curling.cz/organy-csc
https://www.sailing.org/
http://www.iwasf.com/
http://www.1czpjc.cz/
https://www.paralympic.org/powerlifting
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TURISTIKA  
Turistika zaujímala místo jednoho z nejpočetnějších sportů v ČSTPS a představovala pro 
osoby s tělesným postižením velmi důležité aktivní trávení volného času s prvky společensky 
a kulturně orientované aktivity. 

Dnes je turistika osob s postižením začleněna ve struktuře Klubu českých turistů 
https://kct.cz/turistika-zdravotne-postizenych-turistu 
 
ARMWRESTLING 
Armwrestling aneb sportovní přetláčení rukou / přetláčení / páka je sport, který provozují 
vždy dva sportovci. Tomuto sportu se věnuje Lukáš Práchenský, který závodí v kategorii 
sedících nad 75 kg. Je držitelem bronzových medailí z mistrovství Evropy a mistrovství světa. 
Trénuje též s nepostiženými sportovci na pákařském stole, doma se speciálními expandéry a 
významnou část tréninků absolvuje v posilovně. 

Sport je řízen mezinárodní federací Arm Wrestling Federation (WAF) 

http://www.waf-armwrestling.com/ 

Kontakt: Lukáš Práchenský, lucky.prachensky@seznam.cz>  

 
HÁZENÁ VOZÍČKÁŘŮ 
Házená vozíčkářů patří mezi nové sporty, kdy se hraje na hřišti o velikosti 40mx20m, branka 
má 3mx1,7m, hrací doba je 2x20min s 10 min přestávkou, Time Out je povolen 1x za poločas 
v délce 1 min, míč na klíně je povolen jednou a max. 3 sekundy, počet hráčů 5+1, minimálně 1 
žena musí být na hřišti.  
Házená bude mít prezentaci na paralympiádě v Tokiu 2020.  
Propagační video 

https://www.facebook.com/watch/?v=788826714913965 

Házená je řízena mezinárodní federací International Handball Federation (IHF) 
https://www.ihf.info/ 

Kontakt: Komise alternativní házené, kah@chf.cz  
 
PARA AGILITY 
Jedná se o nový sport pro hendikepované sportovce. Jde o kynologický sport, který je podobný 
koňskému parkuru. Pes musí překonat překážky ve stanoveném pořadí a psovod ho přes ně 
navádí k cíli. Hodnotí se čas i chyby. Je zde krásné souznění člověka se psem, kdy si mezi 
sebou vytváří vzájemné pouto. Sportovci jsou rozděleni do 7 skupin dle typu a rozsahu 
hendikepu. Více informací naleznete na http://paraagility.cz/ 

Kontakt: Daniela Kuncová Kuncova.Daniela@seznam.cz, parawalachia@gmail.com  
 
ŠIPKY  
V Česku je na 12 700 sportovně aktivních členů a 1 700 ligových týmů ve svazu nepostižených 
sportovců. Od roku 2019 je pořádáno mistrovství Evropy v kategorii vozíčkářů a v roce 2020 se 
uskuteční v Benidormu ve Španělsku. 

Kontakt: Břetislav Uhříček, sekretariat@sipky.org 
  

https://kct.cz/turistika-zdravotne-postizenych-turistu
http://www.waf-armwrestling.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=788826714913965
https://www.ihf.info/
mailto:kah@chf.cz
http://paraagility.cz/
mailto:Kuncova.Daniela@seznam.cz
mailto:parawalachia@gmail.com
mailto:sekretariat@sipky.org
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7. NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ROKU TOP TEN 2020 

Slavnostní vyhlášení a ocenění sportovců za rok 2020 se nekonalo kvůli omezenému 

soutěžnímu programu.  
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8. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE  

Kompletní informace naleznete v 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 ČPS je evidováno celkem 46 sportovních klubů a oddílů v 12 krajích s celkovým počtem 1553 
členů z toho 350 sportovců do 23 let. 

název TJ/SK počet členů 
ABAK-počítadlo, z.s. 18 
Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s. 120 
Bulldogs Brno 10 
Cesta životem bez bariér, z.s. 3 
EWSC Praha, z. s. 17 
FBC Štíři České Budějovice, z.s. 29 
Klub handicapovaných - EURO-CLUB HANDICAP z.s. 16 
KONTAKT České Budějovice z.s. – spolek pro rehabilitaci a sport bez bariér 40 
Kuželkářský klub Blansko 10 
Lenox z.s. 25 
PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. 139 
Prague Robots, z.s. 59 
Rehabilitačně sportovní centrum; TJ Respekt, z.s. 21 
SK KONTAKT BRNO z. s. 153 
SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 99 
SK KONTAKT OSTRAVA z.s. 23 
Spolek Flor-in 24 
Spolek pro rozvoj a podporu pohybových aktivit TP - KRONOS 36 
Spolek Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň 14 
Sportovní klub Akáda Janské Lázně, z.s. 18 
Sportovní klub Děčín, z.s. 9 
Sportovní klub Janské Lázně, z.s. 32 
Sportovní klub Moravia Brno, z.s. 45 
Sportovní klub SK Ostrava, z.s. 27 
Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s. 8 
Sportovní klub tělesně postižených Opava, z.s. 12 
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, spolek 12 
Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI z.s. 2 
Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s. 139 
Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu, z. s. 36 
SSVM - Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě z.s. 27 
Šachový klub GEMINI Praha 13 
Šachový klub tělesně postižených Hrabyně z.s. 20 
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Šachový oddíl tělesně postižených Habrovany z.s. 34 
Šachový oddíl tělesně postižených NOVA Kladno, z. s. 11 
Tělovýchovná jednota Baník Ostrava 80 
Tělovýchovná jednota Horní Benešov, spolek 11 
Tělovýchovná jednota Invaclub Loštice, z.s. 12 
Tělovýchovná jednota Labe Kolín oddíl invalidních sportovců. z.s. 23 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Slovan Svoboda Praha, z. s. 9 
Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s. 22 
Tělovýchovná jednota zdr. postižených sportovců ČECHIE Hradec Králové, z.s. 62 
TJ Jičín z.s. 10 
TJ Jiskra Rýmařov, z.s. 11 
TJ META Praha 14 
TJ Sokol Lhůta, z. s. 17 
Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s. 1 
Celkem 1595 

 
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 
od roku 2017 předpokládáme nárůst členské základny, rozšíření reprezentačních týmů a 
rozvoj nových sportů. 
MŠMT – Podpora sportovních spolků ZPS a Sportovní reprezentace ZPS 
AXOCOM – Generální partner finálového závodu Česko-slovenského poháru v para plavání 
Sportovní činnost stolního tenisty Petra Hnízda podpořily tyto firmy: DEOS Technology s.r.o.; 
TESLET s.r.o.; Pavel; Killich s.r.o. 
Ještě jednou děkujeme všem za podporu. 
 

11. KONTAKTY  

Český PARA sport, z.s.  
Vaníčkova 315/7  
169 00 Praha 6 
E: info@ceskyparasport.cz  
M: +420 602 179 011 
W: www.ceskyparasport.cz 
F: www.facebook.com/ceskyparasport  
 
Radka Kučírková, generální sekretář  
E: kucirkova@ceskyparasport.cz M: +420 602 179 011  

Lucie Moravcová, vedoucí kanceláře  
E: moravcova@ceskyparasport.cz M: +420 724 702 402 
 
Alžběta Řehořková, asistentka manažera plavání (od 1. 6. 2021)  
E: a.rehorkova@ceskyparasport.cz M: +420 725 962 714  
Štěpán Cagaň, manažer para plavání / IT podpora (do 19. 2. 2021)  
 
 
 
 
 

mailto:info@ceskyparasport.cz
http://www.ceskyparasport.cz/
http://www.facebook.com/ceskyparasport
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mailto:a.rehorkova@ceskyparasport.cz
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Vysvětlivky 

ČPS  Český PARA sport 
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 
NSA   Národní sportovní agentura  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 | S t r á n k a  
 

 
 



37 | S t r á n k a  
 

 

 

 

 
























