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Vznik sdružení 
 

Občanské sdružení Atletika vozíčkářů bylo založeno dne 24. dubna 2005, během 
atletického soustředění vozíčkářů ve Sportovním centru v Nymburce. Ustanovující schůze se 
zúčastnilo sedmnáct sportovců, trenérů a spolupracovníků dosavadní atletiky para Českého 
svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS).  

Hlavním důvodem vzniku samostatné organizace tělesně postižených atletů bylo 
aktuální vyhrocení sporu mezi Českým paralympijským výborem (ČPV) a ČSTPS, v jehož 
důsledku se ČSTPS, sdružující tělesně postižené sportovce všech sportovních odvětví, ocitl ve 
finančním a funkčním ohrožení a přestal uspokojovat specifické potřeby sportovní činnosti 
atletiky vozíčkářů.  

Zakládající členové sdružení nechtěli přerušit kontinuitu doposud velmi úspěšného 
sportu handicapovaných (jen na poslední paralympiádě v Aténách získala atletika ČSTPS 
13 medailí, z toho 7 zlatých) a rozhodli se vytvořit nezávislé sdružení, které naváže na 
dosavadní činnost atletiky ČSTPS, bude stát stranou sporu v paralympijském hnutí a bude 
naplňovat tyto hlavní cíle:   

- podpora sportovní činnosti tělesně postižených atletů,  
- rozvoj atletiky vozíčkářů, 
- získávání finančních prostředků pro sportovní činnost vozíčkářů, 
- integrace osob se zdravotním postižením do společnosti,  
- pořádání a organizace sportovních, kulturních a společenských akcí, 
- sportovní rehabilitace a pořádání rekondičních pobytů, 
- informační, osvětová a vzdělávací činnost, 
- publikační a vydavatelská činnost, 
- spolupráce s ostatními subjekty působícími ve sportu hendikepovaných, 
- spolupráce s ostatními subjekty působícími v oblasti pomoci vozíčkářům, 
- spolupráce s atletickým svazem a sportovními kluby nepostižených, 
- spolupráce s univerzitami a dalšími odborníky,  
- spolupráce se zahraničními partnery. 

 
V tomto duchu byly během ustanovující schůze vypracovány stanovy občanského 

sdružení Atletika vozíčkářů. Byli jmenováni členové přípravného výboru, aby dle 
Zákona č.83/1990 O sdružování občanů zajistili registraci u Ministerstva vnitra ČR. 
Registrace ministerstvem byla pod č.j. VS/1-1/60729/05-R provedena dne 3. 5. 2005 
a sdružení bylo přiděleno IČ 26997452.  

První volba orgánů občanského sdružení Atletika vozíčkářů, dle jeho stanov, byla 
provedena během první valné hromady, uspořádané při závodě Českého poháru v atletice 
vozíčkářů v Olomouci dne 21. 5. 2005. Předsedou sdružení byl zvolen Ing. Martin Němec, 
členy předsednictva Pavel Šibrava, Radim Běleš, Štefan Danko, Vlasta Hofmanová, Eva 
Vindová a Mgr. Iva Machová. Členy revizní komise se stali Zbyněk Sýkora a Miroslav Šperk. 
Na 1. zasedání předsednictva byli dle stanov Radim Běleš a Štefan Danko jmenováni 
místopředsedy a Mgr. Iva Machová vedoucí sportovní komise. 

Členská základna občanského sdružení Atletika vozíčkářů postupně narůstá. Již 
v době konání volební valné hromady, tedy pouhý měsíc od ustanovující schůze, mělo 
sdružení 44 členy. Ke konci roku 2006 sdružuje Atletika vozíčkářů celkem 73 členy. Členy 
sdružení je mimo jiných i jedenáct medailistů z posledních tří letních paralympiád. 
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Činnost sdružení v roce 2006 
 
Občanské sdružení Atletika vozíčkářů se v roce 2006 finančně a organizačně podílelo 

na pořádání soutěže Český pohár v atletice vozíčkářů. Český pohár je dlouhodobá soutěž, 
která se skládá z kol pořádaných v průběhu sezóny sportovními kluby na různých místech 
v České republice. Soutěží se dle platných pravidel, pořadí při jednotlivých kolech se 
stanovuje přepočtem dle mezinárodních koeficientů, celkové pořadí v ročníku pak dle 
dosažených umístění v jednotlivých kolech.  

Atletika vozíčkářů se podílela finančně na uspořádání mezinárodního mistrovství 
České republiky v atletice tělesně postižených, na základě smlouvy uzavřené s jeho 
pořadatelem AK Olomouc. Členové sdružení vypomohli pořadateli zvládnout tuto akci 
s vysokým počtem tuzemských a především zahraničních účastníků i organizačně.  

Občanské sdružení Atletika vozíčkářů zajišťovalo rovněž přípravu a činnost 
reprezentačního týmu. V lednu v Českých Budějovicích a v únoru v Olomouci uspořádalo 
zimní víkendová soustředění pro členy širšího reprezentačního týmu. Na přelomu března 
a dubna 28 členů sdružení vycestovalo na reprezentační soustředění do turecké Antalye. 
V srpnu sdružení uspořádalo ve sportovním centru v Nymburce finální soustředění pro 
účastníky mistrovství světa Assen 2006. Pro obě akce smluvně zajistilo reprezentační trenéry 
fyzioterapeuty a doprovody. 

V březnu se členové sdružení v Bratislavě zúčastnili halového mistrovství Slovenska 
Istropolitana Indoor´06 s vynikajícími výsledky.  

Členové občanského sdružení Atletika vozíčkářů se na počátku září zúčastnili 
světového šampionátu v atletice IPC v nizozemském Assenu. Náklady na účast na 
mistrovství částečně hradil Český paralympijský výbor ze svých sponzorských prostředků, 
částečně Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců a částečně Český svaz tělesně 
postižených sportovců.  

Pro další rozvoj sportu uspořádala na počátku května Atletika vozíčkářů soustředění 
pro nováčky a začínající sportovce v Pardubicích. 

Náklady na činnost sdružení byly v roce 2006 kryty díky sponzorským darům 
Komerční Banky, a.s., díky účelově vázanému příspěvku od Českého paralympijského 
výboru, díky sponzorskému daru firmy Zentiva, a.s. pro atlety vozíčkáře převedenému na účet 
SK Nové Město nad Metují a díky možnosti refakturace některých nákladů Českému svazu 
tělesně postižených sportovců. Olomoucká společnost Nutrend, vyrábějící sportovní výživové 
doplňky, poskytla reprezentantům exkluzivní padesátiprocentní slevu na své výrobky. 
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Český pohár 2006 
 

Letošní ročník Českého poháru byl již osmý v pořadí a skládal se ze šesti závodů. 
Soutěž je rovnoměrně rozložena mezi měsíci květnem a zářím. Tradiční pořadatelé byli 
Hvězda SKP Pardubice (8. 5. 2006), AK Olomouc (20. 5. 2006), SK Moravia 
Brno (3. 6. 2006), SK Nové Město nad Metují (5. 8. 2006). V letošním roce se objevili noví 
pořadatelé AFK Chrudim (15. 7. 2006) a FTVS UK Praha (23. 9. 2006). 

Všichni pořadatelé měli při vlastním závodu vyznačené tři klasické sektory a jeden 
sektor pro tzv. krátké vzdálenosti, což přispělo k rychlejšímu průběhu závodu.  

Organizační a technické zabezpečení jednotlivých závodů včetně práce rozhodčích, 
která je při vlastním závodu ta nejdůležitější se oproti minulým ročníkům zlepšuje. Před 
každým závodem technický delegát nebo pořadatel informuje rozhodčí o specifickém 
rozhodování při technických disciplínách handicapovaných sportovců.  

Za povšimnutí stojí fakt, že se čtyř kol zúčastnili, dle pravidel Českého poháru mimo 
soutěž, sportovci ze zahraničí a noví mladí sportovci ještě nezařazení do příslušné kategorie 
svého postižení. 

V celkovém pořadí Českého poháru bylo dle pravidel hodnoceno 28 sportovců. 
V Českém poháru 2006 byl zaznamenán start ženy 19x, muže 118x. Zúčastnilo se jej celkem 
5 atletek, 31 atletů a bylo vytvořeno 6 nových českých rekordů. Oproti loňskému ročníku 
narostl počet startů u žen o šest a poklesl u mužů pouze o jeden, počet vytvořených českých 
rekordů poklesl o tři.  

Celkovou vítězkou ženské soutěže se ziskem 246 bodů stala Jana Fesslová z Nového 
Města nad Metují před Evou Kacanu z AK Olomouc, která získala 216 bodů, přestože na 
jednom z kol chyběla. Na třetím místě 
skončila loňská vítězka Eva Táborská 
z Hvězdy SKP Pardubice ziskem 153 bodů.  

Pořadí mužů letos dominoval Martin 
Němec z pardubické Hvězdy, který dokázal 
pět ze šesti kol vyhrát a měl v součtu 267 
bodů. Stejně jako loni až poslední kolo 
rozhodlo o pořadí na druhém místě. Pikantní 
je, že se po roce opět rozhodovalo mezi těmi 
samými atlety. Druhou příčku vybojoval 
Radim Běleš z SK Nové Město nad Metují, 
který oplatil Miroslavu Šperkovi z Hvězdy 
SKP Pardubice porážku z roku 2005. Nejenže byl Běleš tento rok úspěšnější ve finálovém 
kole, ale na druhou příčku jej, při rovnosti 237 bodů, posunulo především vítězství 
v červencovém závodě v Chrudimi. 

 
Český pohár 2006 odstartoval (Pardubice 8. 5. 2006) 

Nádherný květnový den. Necelé čtyři stovky běžců na nové trase půlmaratónu. 
Sportovní celebrity a politici na tribuně. Třicet osm vozíčkářů na place. Dva nové české 
rekordy ze dvou startů Jany Fesslové. Zhruba takto by se dalo stručně charakterizovat první 
kolo osmého ročníku Českého poháru v atletice vozíčkářů, které 8. května na Městském 
stadionu na Dukle uspořádal sportovní klub Hvězda SKP Pardubice.  

Teplé počasí prodlouženého víkendu přilákalo do Pardubic rekordní počet 
handicapovaných atletů. Kromě skoro kompletní reprezentace a tradičních účastníků si svůj 
první závod ozkoušeli i nováčci, kterým zrovna skončilo soustředění. Nádavkem na Dukle 
závodilo ještě pět závodníků ze Spojených arabských emirátů.  
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Soutěž vozíčkářů začala tradičně po odstartování Pardubického vinařského 
půlmaratónu – letos byla startovní pistole v ruce světové rekordmanky v běhu na 800 metrů 
Jarmily Kratochvílové. Běžci se vydali do ulic, vozíčkáři se rozprchli k výsečím. Jejich vrhy 
a hody z tribuny sledovala i olympijská vítězka v hodu oštěpem Dana Zátopková.  

Velkou fazónu po zimní přípravě předvedla Jana Fesslová, když posunula národní 
maxima ve skupině F 55 v hodu diskem i v hodu oštěpem a vyhrála závod žen. V mužské 
soutěži zvítězil Martin Němec, který v disku na body i na metry porazil druhého Miroslava 
Šperka. 

V Pardubicích bylo ve vzduchu kromě jara a Parama cítit i to, že se kvapem blíží 
volby. Ceny handicapovaným atletům předávala poslankyně Parlamentu ČR Ing. Alena 
Páralová. Poslanec Evropského parlamentu PhDr. Vladimír Železný z roztržitosti věnoval 
Janě Fesslové víno a diplom pro nejlepšího vozíčkáře, stejná cena určená nejlepší vozíčkářce 
připadla Martinu Němcovi.  
 

Olomoucké kolo Českého poháru 2006 (Olomouc 20. 5. 2006) 
V sobotu 20. května si druhým kolem Českého poháru v atletice vozíčkářů odbyl 

olomoucký atletický stadion generálku na červnové mistrovství republiky. Poměrně vysoký 
počet účastníků prověřil olomoucké organizátory a ještě je inspiroval k drobným vylepšením.  

Po více než roční pauze se v oficiálním závodě představila dvojnásobná paralympijská 
vítězka Martina Kniezková, a to hned tím, že v obou svých disciplínách s přehledem splnila 
limity na mistrovství světa a s velkým náskokem zvítězila v soutěži žen. Soutěž mužů vyhrál 
Martin Němec, který slabší diskařský výkon napravil v koulařském sektoru a v těsném 
souboji nad tisícibodovou hranicí porazil Radima Běleše. 
 

Mistrovství Města Brna – 3. kolo Českého poháru (Brno 3. 6. 2006)  
O prvním červnovém víkendu se na stadion VUT Brno na Palackého vrchu sjeli 

handicapovaní atleti k dalšímu kolu Českého poháru v atletice vozíčkářů. Moravská 
metropole však nepřivítala vozíčkáře příliš vlídným počasím. Rozcvičování probíhalo v zimě 
a v dešti. V hojné míře proto přišly ke slovu stimulující výživové doplňky firmy Nutrend, aby 
se i v chladu organizmus sportovců dostal do těch pravých závodních otáček.  

Se zahájením soutěží jako zázrakem přestalo pršet, a tak na sportovní výkony měl vliv 
jen nárazový vítr. Nakonec se ukázalo, že vliv větru byl pro diskaře pozitivní. Silná brněnská 
bríza foukala přímo proti sektorům a nadnášela kilové náčiní, takže to při dlouhých hodech 
vypadalo jako by se mu vůbec nechtělo zpět k zemi. Nejlépe dokázala podporu větru 
zužitkovat diskařka Martina Kniezková z SK Nové Město nad Metují, která výkonem 14,75 
metru bezmála dosáhla těžko uvěřitelné stopadesátibodové hranice.  

V mužské soutěži dokázal výborně položit náčiní do větru diskař Miroslav Šperk 
z Hvězdy SKP Pardubice a navýšil hodnotu nového českého rekordu pro svou skupinu na 
38,66 metru. Jeho český rekord má nyní hodnotu vyšší než je oficiální svěťák. Protivítr 
naopak značně škodí kuželkářům, kteří v Brně nebyli schopni překonat dvacetimetrovou 
hranici. Za zmínku stojí, že se paralympijský vítěz z Atén Rostislav Pohlmann při své letošní 
závodní premiéře umístil na výborném 4. místě 
 

Čtvrté kolo Českého poháru 2006 (Chrudim 15. 7. 2006) 
V sobotu 15. července se úlohy hostitele Českého poháru v atletice vozíčkářů 

premiérově ujal AFK Chrudim. Čtvrtého kola se na stadionu V Průhonech zúčastnilo 
24 českých atletek a atletů i výprava sportovců ze Spojených arabských emirátů.  

Nejlepším mužem chrudimského kola se stal Radim Běleš, který se vynikajícím 
výkonem v kuželce 25,25 m přehoupl přes 1050 bodů dle koeficientů IPC. V soutěži žen 
zvítězila na vypůjčeném stroji Eva Kacanu. V průběhu sezóny neustále stoupající formu 
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potvrdil koulař Milan Bláha, který v příjemném letním počasí dokázal navýšit svůj vlastní, 
přesně tři týdny starý Český rekord o plných 35 centimetrů. 
 

Novoměstský pohárový hrnec plný vody (Nové Město n. M. (5. 8. 2006) 
Poslední soutěžní start před zářijovým mistrovstvím světa v Assenu mají za sebou 

atleti vozíčkáři. Svou formu testovali uplynulou sobotu v Novém Městě nad Metují, při pátém 
kole Českého poháru. Ve stejný den na stejném místě závodili i sedící lukostřelci, kterým již 
za týden v Nymburce začíná evropský šampionát. 

Účastníci obou akcí se museli vyrovnat s mrholením a nepříjemně chladným počasím. 
Zatímco lukostřelci svou soutěž po první odstřílené vzdálenosti raději odpískali, atletické 
závody na podmáčené ploše hlavního stadionu díky připravenosti pořadatelů ohroženy 
nebyly. 

Tlaková níže se středem nad Ukrajinou však nepříznivě ovlivnila především výkony 
diskařů, když někteří z nich předvedli své letošní nejslabší pokusy. Výjimkou byl Aleš Kisý, 
který dokázal o dvacet centimetrů vylepšit vlastní český rekord. Velkým příslibem byl i 
diskařský výkon nováčka v atletické výpravě do Assenu Martina Zvolánka, který obsadil třetí 
místo, když o pouhý jeden centimetr zaostal za paralympijským vítězem z Atén Radimem 
Bělešem. 

Radim Běleš, startující v barvách pořádajícího klubu, ještě lépe něž diskem bodoval 
kuželkou a skončil druhý za vítězem pátého kola Martinem Němcem. Protože se Miroslav 
Šperk v Novém Městě propadl až na čtvrté místo, nastala stejně jako loni velmi zajímavá 
situace na druhém a třetím místě celkového pořadí. Třetí Běleš ztrácí na druhého Šperka 
pouhé tři body, a o jejich vzájemném umístění opět rozhodne až poslední kolo, které se letos 
koná 23. září v Praze. 

Soutěž žen vyhrála v Novém Městě nad Metují domácí atletka Martina Kniezková, 
když poslala disk do vzdálenosti 13,78 metru a porazila druhou Evu Kacanu i vedoucí 
závodnici průběžného pořadí Janu Fesslovou. 
 

Šesté a závěrečné kolo Českého poháru 2006 (Praha 23. 9. 2006) 
Poslední, šesté kolo letošního ročníku Českého poháru v atletice vozíčkářů uspořádala 

v sobotu 23. září Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na svém stadionu 
v pražských Vokovicích. Český pohár si tak až při svém 
osmém ročníku odbyl premiéru v našem hlavním městě.  

Startovní pole pro závěrečné měření sil sedících 
atletů, které bylo prvními závody po jejich návratu ze 
světového šampionátu v nizozemském Assenu, značně 
prořídlo. Na place chyběli i úspěšní reprezentanti Rostislav 
Pohlmann a Martin Zvolánek. Pohlmann, aktuální 
oštěpařský mistr světa a diskařský vicemistr z Assenu, hrál 
o víkendu německou basketbalovou bundesligu vozíčkářů za 
Zwickau. Zvolánek, stříbrný v hodu diskem, odcestoval za 
dalšími reprezentačními povinnostmi na mistrovství světa 
stolních tenistů ve švýcarském Montreux.  

Do Prahy našlo cestu pouze třináct vozíčkářů a čtyři 
vozíčkářky. Oproti tomu nádherné počasí prvního 
podzimního dne roku přilákalo na stadion FTVS několik 
desítek diváku, kromě jiných i maminku v současnosti 
nejlepší české oštěpařky Barbory Špotákové, která prý o 

atletice handicapovaných už hodně slyšela, ale chtěla ji konečně vidět na vlastní oči.  
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Na hlavní plochu stadionu byli vpuštěni pouze oštěpaři a většina soutěží probíhala ve 
vyhrazeném vrhačském prostoru fakultního areálu. Závody tím získaly zajímavě kontaktní 
atmosféru a přihlížející mohli výkony vrhačů sledovat z bezprostřední blízkosti. Ženské části 
závodů kralovala mistryně světa z Assenu ve vrhu koulí Eva Kacanu. Ačkoliv v Praze vrhla 
bezmála o metr méně než v Holandsku, získala za 5,53 m 59,125% a porazila bronzovou 
diskařku z MS a vedoucí průběžného pořadí Janu Fesslovou. Fesslová, mimoto že hodila 
diskem 20,75 m a tedy 56,756%, dokázala v posledním letošním poháru, stejně jako v tom 
prvním, překonat národní rekord v oštěpu pro svou skupinu.  

V soutěži mužů pražského kola získal nejvíc bodů Martin Němec díky 11,18 m ve 
vrhu koulí. Tomuto výkonu po přepočtu odpovídalo 100,224%. O druhé a třetí místo svedli 
napínavý souboj Miroslav Šperk a Radim Běleš. Byl to souboj nejen o lepší umístění 
v posledním letošním závodě, ale i o druhou a třetí pozici celkového pořadí ročníku. Lépe 
připraven a motivován se nakonec ukázal Radim Běleš, který za povzbuzování rodinného 
fanklubu, poslal kuželku do vzdálenosti 23,52 m. Metry byly oceněny 98,143%. Miroslav 
Šperk dokázal hodit diskem 34,49 m, což znamenalo pouze 92,466 %.  

 
Mezinárodní mistrovství České republiky 2006 

 
Otevřené mistrovství České republiky v Olomouci bylo slavnostně zahájeno v sobotu 

24. června v 9 hodin. Soutěže odstartovaly o půl hodiny později. Prvními na řadě byly stovka 
stojících, disk mužů F54, disk mužů F51, disk mužů F52, výška stojících a koule pětibojařů. 

Počasí zřejmě chtělo během 
posledního červnového víkendu za každou 
cenu dokázat, že léto před několika dny 
doopravdy začalo. Teploty po oba dny 
neklesly pod třicet stupňů, a přestože to 
v sobotu několikrát vypadalo, že se už už 
sbírají mraky k pravé letní bouřce, nespadla 
ani kapka a obloha nad olomouckým 
stadionem zůstávala skoro jasná. Na dráze i v 
sektorech se potila více než stovka atletů 
z několika zemí. Dokonce i sportovcům ze 
Spojených arabských emirátů, kde prý 

aktuálně měli 53 Celsiových stupňů, bylo vedro. Ačkoliv se nerozšířil počet limitářů na 
světový šampionát v Assenu, byly v Olomouci k vidění špičkové atletické výkony. 

O světový rekord se postaral Martin Němec ve vrhu koulí kategorie F55. Národní 
koulařské maximum ve skupině F54 pak překonal Milan Bláha. Jana Fesslová, Hana Kulhavá 
a Martin Němec stanovili nové rekordy v hodu oštěpem příslušných kategorií. Všechny 
změny statistických tabulek jsou platné, neboť je kromě hlavního rozhodčího Ing. Bohuše 
Šimáčka potvrdil i mezinárodní delegát atletiky IPC Tarek Souei ze Spojených arabských 
emirátů. 

Společně s věcnými cenami od Komerční banky a Carotina se rozdalo bezmála 
čtyřicet sad nádherných certifikovaných medailí. Organizace mistrovství nezaznamenala 
vážnější chyby a dokonale promyšlený časový program klapl na minutu díky autoritativnímu 
hlasu svolavatelny z reproduktorů. Děkujeme organizátorům i sponzorům, bez kterých by tak 
velké závody handicapovaných atletů nešly uspořádat. 
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Činnost reprezentačního týmu v roce 2006 
  

O víkendu 27. až 29. ledna 2006 uspořádala Atletika vozíčkářů v Českých 
Budějovicích letošní první soustředění. Pro speciální zimní atletickou přípravu byla využita 
bezbariérová hala 1. CZP. V sobotu odpoledne byla k dispozici tělocvična pro sportovní hry. 
Ubytování v ubytovně HOCHTIEF VSB. Prvního atletického soustředění se o posledním 
lednovém víkendu zúčastnili pouze tři sportovci, když ostatním znemožnila účast kolize 
termínu soustředění se závěrečným turnajem florbalové ligy, různé nemoci či zranění. Tři 
atleti tak museli v hale 1. CZP České Budějovice splnit náročné tréninkové dávky trenérů 
Vlasty Hofmanové a Tomáše Brůny i za ostatní. Kromě vrhu koulí do sítě, odhodů 
medicinbaly, posilování a dalších pohybových aktivit přišla řada i na novou tréninkovou 
pomůcku; cvičení s propriomedem podle pokynů fyzioterapeutky Šárky Špaňhelové doplnilo 
program soustředění.  

Ve dnech 24. – 26. 2. 2006 se v Olomouci uskutečnilo druhé zimní soustředění. 
Tréninky probíhaly v hale AK Olomouc. Jako doplněk tréninku byl zajištěn bazén a jedna 
tréninková jednotka proběhla ve sportovní hale. Ubytování v turistické ubytovně Dětského 
domu v Olomouci cca. 5 – 10 min od stadionu. 

Reprezentační tým Atletiky vozíčkářů zahájil na přelomu března a dubna společnou 
přípravu dvoutýdenním zahraničním soustředěním na turecké riviéře. Soustředění se konalo v 
termínu 26. 3. – 9. 4. 2006. Hrazena byla cesta letadlem, pobyt a pojištění. Soustředění se 
zúčastnilo celkem šestnáct sportovců – vrhačů. Během devíti a půl dne čisté zátěže bylo 
provedeno celkem 2 562 odhodů nejrůznějším náčiním. K tomu členové týmu nazvedali 
v dobře vybavené posilovně přes 100 tun. Bohužel ne zcela využity zůstaly nabízené 
možnosti regenerace – vrhači zřejmě nemilují mokro v bazénu a horko v sauně. Soustředění, 
kterému po celou dobu přálo i počasí, lze označit jako prospěšné. Čtrnáct dnů tréninku v teple 
pozitivně ovlivnilo výkony během sezóny, která v září vrcholila světovým šampionátem 
v holandském Assenu.  

Ve čtvrtek 6. 4. 2006 proběhly na reprezentačním soustředění Atletiky vozíčkářů 
v Turecku kontrolní závody tzv. Turecký pohár. Na travnaté ploše tréninkového hříště byly 
vyznačeny výseče a trenéři i asistenti se postarali, aby v rámci možností byla zajištěna 
regulérnost závodů. Přestože závody probíhaly po více než týdnu plného tréninkového 
nasazení, byly k vidění některé vynikající výkony. Jana Fesslová a Martin Němec dosáhli 
v hodu oštěpem výkonů lepších národních rekordů. Výborně se předvedl nováček Martin 
Zvolánek, který v hodu diskem skupiny F51 dokázal porazil paralympijského vítěze v této 
disciplíně Radima Běleše. 

Poslední příležitostí ke společným tréninkům reprezentačního týmu Atletiky vozíčkářů 
před odjezdem na světový šampionát v Assenu bylo finální soustředění v nymburském 
sportovním centru. Soustředění začalo v sobotu 5. srpna po pátém závodě Českého poháru 
v Novém Městě nad Metují a skončilo v pátek jedenáctého v poledne. Osvědčený a zkušený 
tým trenérů a doprovodů, pod taktovkou vedoucí sportovní komise OSAV, se v optimálním 
a vyzkoušeném prostředí pokusil napravit případné tréninkové výpadky, zahladit drobné 
trhliny v technice a naladit formu účastníků historicky čtvrtého atletického mistrovství světa 
handicapovaných.    
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Istropolitana Indoor ´06  
 

V první soutěžní den IX. zimní paralympiády v Turíně a ve stejném termínu jako se 
konalo halové atletické mistrovství světa IAAF v Moskvě, procitla ze zimního spánku i 
atletika handicapovaných. Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých uspořádal 
11. března v bratislavské hale Elán tradiční mítink Istropolitana Indoor ´06. 

Stejně jako obvykle i letos bylo na dráze i v sektorech haly Elán k vidění mnoho 
seniorských i juniorských atletických soutěží, ve kterých se utkali sportovci všech handicapů. 
Na regulérnost závodů dohlížela mezinárodní technická delegátka atletiky IPC z České 
republiky Iva Machová.  

Otevřeného slovenského šampionátu se kromě domácích sportovců zúčastnili i atleti z 
Chorvatska, Slovinska, Rakouska a dvě výpravy z České republiky. Svaz Spastic Handicap 
reprezentovalo šestnáct sportovců, 
Atletika vozíčkářů do Bratislavy vyslala 
pět koulařů. Češi si mezi sebou rozdělili 
nejlepší seniorské výkony mítinku po 
přepočtech dle koeficientů IPC. 

Nejlepší ženský výkon v hodnotě 
1112 bodů předvedla Veronika Foltová, 
startující za Atletiku vozíčkářů. Koulařka 
skupiny F35 si vytvořila nový osobní 
rekord, když poslala kouli na značku 
9,72 metru. Ve sloučených kategoriích 
spastiček se utkala pouze s českým 
soupeřkami, především s Evou Bernou 
(F37) ze Spastiku, která si za vynikající výkon 10,03 metru připsala 1047 bodů. 

Mužům ziskem 1083 bodů kraloval koulař Roman Musil (F33) ze svazu Spastic 
Handicap. Dvojnásobný paralympijský vítěz v této disciplíně, vrhem dlouhým 10,90 metru 
zaostal pouhé 3 centimetry za vlastním světovým maximem. Roman Musil svedl o prvenství 
souboj na dálku s vozíčkářem Martinem Němcem (F55). Němec, přestože byl kvůli aktuální 
změně pravidla o umístění vrhačské konstrukce posunut o cca 20 cm zpět, překonal výkonem 
11,65 metru oficiální světový rekord o 6 cm, což je v přepočtu 1044 bodů. 

Přes tisíc bodů (1014 za 9,48 metru) se v Bratislavě dostal ještě paralympijský vítěz 
a světový rekordman ve vrhu koulí skupiny F54 Georg Tischler z Rakouska. Druhý mezi 
koulaři F54 skončil český reprezentant Milan Bláha, který rovnými osmi metry stanovil nový 
český rekord. 

Pozornost tribun na sebe poutal návrat slovenské reprezentantky Lenky Gajarské do 
skokanských sektorů, po jejím nešťastném zranění těsně před loňským evropským 
šampionátem ve finském Espoo. Světová rekordmanka ve skoku do výšky skupiny F46 
(výšku 171 cm pokořila loni na MČR v Pardubicích) předvedla v hale Elán vynikající výkony 
v dálce i výšce. Její výškařský duel s jednonohým rakouským reprezentantem Wliszczakem 
byl nádherným zakončením bratislavského mítinku. Oba skokani za podpory publika 
překonávali jednu postupnou výšku za druhou. Wliszczak dokázal se slovenskou atletkou 
držet krok až do výšky 160 cm, na 165 třikrát shodil. Gajarská skočila 165 napoprvé, poté si 
laťku nechala dát na hodnotu světového rekordu. Přes roztleskávání diváků ji prvním 
pokusem nepřekonala, a raději se rozhodla soutěž ukončit. 

Atletické závody postižených v hale mají v metropoli u Dunaje již poměrně dlouhou 
tradici, ale letos poprvé se halové závody v atletice handicapovaných uskutečnily i na světové 
úrovni. Atletika IPC pořádala v termínu 22. – 27. 3. 2006 Světové halové hry ve švédském 
Bollnasu.  
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Mistrovství světa v atletice IPC Assen 2006 
 

Atletické mistrovství světa handicapovaných se v nizozemském Assenu uskutečnilo ve 
dnech 2. až 10. září 2006. Občanské sdružení 
Atletika vozíčkářů na něm reprezentovalo 
celkem šestnáct atletů ze dvou různých 
svazů.  

Radim Běleš F51 (disk, kuželka), 
Milan Bláha F54 (koule, disk), Jana Fesslová 
F55 (koule, oštěp, disk), Veronika Foltová 
F35 (koule, oštěp, disk), Eva Kacanu F54 
(koule, oštěp), Aleš Kisý F53 (koule, oštěp, 
disk), Martina Kniezková F51/52 (disk, 
oštěp), Milan Kubala F36 (disk), Martin 
Němec F55 (koule, oštěp, disk), Rostislav 
Pohlmann F57 (oštěp, disk), Zbyněk Sýkora F55 (koule, disk), Dušan Ščambura F55 (koule, 
oštěp, pětiboj), Pavel Šibrava F52 (disk), Miroslav Šperk F56 (disk) a Josef Štiak F56 (koule, 
oštěp, disk) jsou závodníci, kteří se již vrcholných mezinárodních soutěží zúčastnili. Mnozí 

dokázali vybojovat medaile, včetně těch nejcennějších, na 
paralympijských hrách, světových či evropských 
šampionátech. Někteří jsou dokonce držiteli světových 
rekordů.  

Jediným nováčkem v atletické výpravě byl Martin 
Zvolánek F51 (disk, kuželka), ale i on je zkušený sportovec, 
stolní tenista, který má ve své sbírce stříbrnou a bronzovou 
medaili z paralympiády v Sydney.  

Na mistrovství světa v atletice handicapovaných 
nemohl z rodinných důvodů odcestovat diskař František 
Pürgl, který na předchozích světových šampionátech dokázal 
vybojovat už tři stříbrné medaile (v roce 1998 
v Birminghamu v disku i oštěpu, v Lille 2002 byl druhý 
v disku) a má na svém účtu i diskařské paralympijské stříbro 
ze Sydney a bronz z Atén. Pro reprezentační tým to byla 
značná ztráta, protože se předpokládalo, že František by měl 
mít i v Assenu velkou šanci na medailové umístění.  

V osmi soutěžních dnech šampionátu se uskutečnily 203 atletické soutěže. 
Česká republika na šampionátu získala 
6 zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzové medaile, 
jimiž se umístila na desáté příčce žebříčku 
úspěšnosti 78 zúčastněných zemí, a to co se 
týče kvality i prostého počtu cenných kovů.  

Atleti OSAV se svými 13 medai-
lovými umístěními velmi významně podíleli 
na celkovém počtu 17 českých medailí, když 
získali 5 zlat (Kacanu, Kniezková, Němec 
2x, Pohlmann), 6 stříber (Běleš, Němec, 
Pohlmann, Šperk, Štiak, Zvolánek) 
a 2 bronzy (Fesslová, Foltová).  
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Přehled výsledků a umístění členů občanského sdružení Atletika vozíčkářů na 
mistrovství světa v atletice IPC Assen 2006 (v abecedním pořadí): 

 
Radim Běleš F51 
Disk  8.89 m  5. místo  
Kuželka 23.07 m 2. místo  
 
Milan Bláha F54 
Disk  19.72 m 7. místo 
Koule  8.52 m ČR 6. místo  
 
Jana Fesslová F55  
Disk  22.40 m 3. místo  
Oštěp  14.19 m 5. místo  
Koule  6.74 m  7. místo  
 
Veronika Foltová F35 
Disk  22.64 m 8. místo  
Oštěp  20.60 m 4. místo 
Koule  9.37 m  3. místo 
 
Eva Kacanu F54 
Oštěp  9.92 m  8. místo  
Koule  6.47 m  1. místo  
 
Aleš Kisý F53 
Disk  16.55 m 6. místo  
Oštěp  15.16 m 7. místo  
Koule  6.95 m  9. místo 
 
Martina Kniezková F52 
Disk  13.99 m WR 1. místo  
Oštěp  8.15 m  4. místo   
 
Milan Kubala F36 
Disk  32.30 m 5. místo  
 
Martin Němec F55 
Disk  39.35 m WR 1. místo  
Oštěp  30.27 m 2. místo  
Koule  11.41 m 1. místo  
 
Rostislav Pohlmann F57 
Disk  45.14 m  2. místo  
Oštěp  37.85 m 1. místo 
  
Zbyněk Sýkora F55 
Disk  29.83 m 6. místo  
Koule  7.89 m  12. místo  
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Dušan Ščambura F55 
Oštěp  23.62 m 6. místo  
Koule  8.77 m  8. místo 
Pětiboj  2398 b. 4. místo 
 
Pavel Šibrava F52 
Disk  13.92 m 7. místo  
 
Miroslav Šperk F56 
Disk  38.40 m  2. místo 
 
Josef Štiak F56 
Disk  34.27 m 5. místo 
Oštěp  32.25 m ČR 2. místo 
Koule  9.43 m  6. místo  
 
Martin Zvolánek F51 
Disk  9.63 m  2. místo 
Kuželka 15.80 m 11. místo 
 
 
 

Atletické soustředění nováčků 
 

Soustředění pro začínající sportovce se na městském atletickém stadionu na Dukle 
v Pardubicích konalo od 4. do 7. 5. 2006. Ubytování a stravování bylo zajištěno 
v bezbariérovém penzionu Šenk.  

Na stadionu bylo k dispozici potřebné vybavení v dostatečném množství – speciální 
vozíky, vrhačské rámy, disky, oštěpy, koule. Stadion Hvězdy SKP Pardubice je bezbariérový 
včetně sociálního zařízení. 

Soustředění vedli reprezentační 
trenéři Atletiky vozíčkářů a fyzioterapeutka 
Jana Kuncová. Spolu s nimi se na zajištění 
soustředění kromě nezbytných asistentů 
podílelo i několik již zkušených sportovců, 
účastníků vrcholných soutěží v atletice 
handicapovaných. 

Účastníci měli během soustředění 
možnost vyzkoušet si veškeré disciplíny 
atletiky vozíčkářů. Dozvěděli se i potřebné 
teoretické informace. Během volných chvil 
získali od zkušených kolegů, rady, tipy 

a triky potřebné pro život a sport „na kolech“. 
Soustředění se zúčastnilo sedm začínajících sportovců. Všichni nováčci si mohli osvojené 
znalosti vyzkoušet hned druhý den po skončení při prvním závodě Českého poháru, který se 
konal právě v Pardubicích.  
 
 
 
    
 



 13

Hospodaření sdružení v roce 2006 
 

výdaje má dáti  příjmy dal 
účast na soutěžích 5 082,39 Kč  dary 743 000,00 Kč
nákup vybavení 105 651,49 Kč  úroky 55,81 Kč
cestovné 68 580,00 Kč  členské příspěvky 3 400,00 Kč
mzdy 122 000,00 Kč    
soustředění 196 629,80 Kč    
pořádání soutěží 190 793,00 Kč    
různé 51 266,00 Kč      
bankovní poplatky 5 498,76 Kč      
suma výdajů 745 501,44 Kč  suma příjmů 746 455,81 Kč
     
celkový výsledek   954,37 Kč   

 
Sdružení v roce 2006 hospodařilo s příjmy v úhrnné výši 746 455,81 Kč. Zdrojem 

příjmů byly kromě členských příspěvků sponzorské dary firem Komerční Banka, a.s., 
a účelově vázaný příspěvek od Českého paralympijského výboru.  

Výdaje na činnost sdružení v roce 2006 činily 746 501,44 Kč. Nejvyšší výdaje byly 
vynaloženy na soustředění (26% výdajů), pořádání soutěží (26%) a mzdy (16%). 

Hospodaření sdružení bylo uzavřeno kladným hospodářským výsledkem ve výši 
954,37 Kč, který bude převeden do příštího roku. 

 

PORTFOLIO VÝDAJŮ
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Závěrečná zpráva revizní komise za rok 2006 
 

Chod občanského sdružení v roce 2006 probíhal v souladu se Stanovami sdružení ve 
prospěch jeho členů. Vydané a přijaté doklady za rok 2006 byly formálně zkontrolovány 
a porovnány s výpisy z bankovního účtu u Komerční banky, a.s. Stav hotovosti v pokladně 
souhlasí s pokladní knihou. Revizní komise nemá žádné výhrady k práci předsednictva 
a celého sdružení Atletika vozíčkářů. 
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ATLETIKA VOZÍČKÁŘŮ 
Vondroušova  1193/45 
163 00  Praha 6 – Řepy 
www.atletikavozickaru.cz 
info@atletikavozickaru.cz; atletikavozickaru@seznam.cz 
IČ 26997452 
Reg. MV ČR, č.j. VS/1-1/60 729/05-R 
Bankovní spojení: KB, a.s. – č.ú.: 51-1035190267/0100 
 
Na základě materiálů občanského sdružení Atletika vozíčkářů a informací předsednictva 
sdružení sestavil Ing. Martin Němec. Použité fotografie Mgr. Alice Tejkalová a archív 
občanského sdružení Atletika vozíčkářů. 

 

http://www.atletikavozickaru.wz.cz/
mailto:info@atletikavozickaru.cz
mailto:atletikavozickaru@seznam.cz

	Soustředění se zúčastnilo sedm začínajících sportovců. Všichni nováčci si mohli osvojené znalosti vyzkoušet hned druhý den po skončení při prvním závodě Českého poháru, který se konal právě v Pardubicích.  

