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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). 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. V průběhu roku 2008 z vedení
odstoupil Radim Běleš a do předsednictva byla kooptována Eva Kacanu.
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 2008 sdružuje Atletika vozíčkářů celkem 88 členů.
Historie sdružení
Občanské sdružení Atletika vozíčkářů od svého vzniku každoročně pořádá soutěž
Český pohár v atletice vozíčkářů, spoluorganizuje mezinárodní mistrovství České republiky
v atletice tělesně postižených a zajišťuje přípravu a činnost reprezentačního týmu. Počínaje
rokem 2007 zajistilo sdružení uvedení všech závodů poháru do soutěžního kalendáře
mezinárodní federace IWAS (International Wheelchair and Amputee Sports Federation).
V srpnu 2005 uspořádalo ve sportovním centru v Nymburce finální reprezentační
soustředění pro účastníky mistrovství Evropy Espoo 2005. Členové občanského sdružení
Atletika vozíčkářů se potom zúčastnili otevřeného mistrovství Evropy v atletice IPC
Espoo 2005.
Na přelomu března a dubna 2006 28 členů sdružení vycestovalo na reprezentační
soustředění do turecké Antalye, v srpnu sdružení uspořádalo ve sportovním centru v
Nymburce finální soustředění pro účastníky světového šampionátu v atletice IPC, který se na
počátku září 2006 konal v nizozemském Assenu.
Rok 2007 byl důležitý pro plnění kvalifikačních limitů na paralympijské hry 2008
v Pekingu. Předsednictvo sdružení se proto v roce 2007 zaměřilo na vytvoření dostatku
příležitostí handicapovaným atletům k jejich plnění. V březnu se členové sdružení zúčastnili
halového mistrovství Slovenska Istropolitana Indoor´07 v Bratislavě v červnu reprezentační
tým poměřil síly s britskými atlety na International Wheelchair Athletics Competition ve
Stoke Mandeville, v červenci se reprezentanti vydali do Singenu poblíž Bodamského jezera
na otevřený německý šampionát. V září sdružení pomohlo třem atletům reprezentovat Českou
republiku na Světových hrách IWAS na Tchaj-wanu.
Pro další rozvoj sportu Atletika vozíčkářů každý rok pořádá soustředění pro nováčky
a začínající sportovce.
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Činnost sdružení v roce 2008
Občanské sdružení Atletika vozíčkářů se v roce 2008 finančně a organizačně podílelo
na pořádání soutěže KB 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. Sdružení zajistilo uvedení všech závodů KB
Českého poháru 2008 do soutěžního kalendáře mezinárodní federace IWAS (International
Wheelchair and Amputee Sports Federation).
Atletika vozíčkářů se podílela finančně na uspořádání mistrovství České republiky
v atletice tělesně postižených, na základě smlouvy uzavřené s jeho pořadatelem Hvězdou SKP
Pardubice. Členové sdružení vypomohli pořadateli zvládnout tuto akci i organizačně.
Rok 2008 byl především ve znamení paralympijských her 2008 v Pekingu.
Předsednictvo sdružení se proto v roce 2008 zaměřilo zejména na vytvoření dostatku
tréninkových příležitostí pro své členy. V lednu a únoru uspořádalo halová víkendová
soustředění v Olomouci a Českých Budějovicích, po velikonocích dvoutýdenní přípravný
kemp v Turecku a v průběhu sezóny dvě soustředění v tréninkovém centru ČSTV
v Nymburce.
V rámci seriálu přípravných závodů se v březnu členové sdružení zúčastnili halového
mistrovství Slovenska Istropolitana Indoor´08 v Bratislavě a v červnu vyrazili na otevřený
německý šampionát do Berlína.
Náklady na činnost sdružení byly v roce 2008 kryty díky sponzorským darům
Komerční Banky, a.s., díky sponzorskému daru firmy Zentiva, a.s. pro atlety vozíčkáře
převedenému na účet SK Nové Město nad Metují a díky podpoře Nadace Vodafone Česká
republika. Výjezd do Berlína a finální reprezentační soustředění v Nymburce uhradila Česká
asociace tělesně handicapovaných sportovců. Květnové soustředění v Nymburce bylo
uspořádáno díky daru RWE Transgas z iniciativy RWE Companius. Olomoucká společnost
Nutrend, vyrábějící sportovní výživové doplňky, poskytla reprezentantům exkluzivní
padesátiprocentní slevu na své výrobky.
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KB Český pohár 2008
Desátý ročník soutěže handicapovaných atletů se pod
názvem KB Český pohár v atletice vozíčkářů 2008 skládal ze
sedmi závodů, které uspořádala Hvězda SKP Pardubice (8. 5.
2008), AK Olomouc (24. 5. 2008), SK Moravia Brno
(8. 6. 2008), SKV Králové České Budějovice (12. 7. 2008),
SK Nové Město nad Metují (2. 8. 2008), AFK Chrudim
(16. 8. 2008), a FTVS UK Praha (27. 9. 2008).
Celkovou vítězkou ženské části soutěže se ziskem
306 bodů stala Eva Kacanu z AK Olomouc, o pouhé tři
body před Janou Fesslovou z Hvězdy SKP Pardubice.
Pořadí mužů letos vyhrál Martin Zvolánek
z pardubické Hvězdy, když získal 303 bodů, druhý byl jeho
oddílová kolega Martin Němec s 273 body. Na třetím místě
skončil loňský vítěz Radim Běleš z SK Nové Město nad
Metují se ziskem 237 bodů.
1. kolo (Pardubice 8. 5. 2008)
Skvělými výkony zahájili atleti vozíčkáři v Pardubicích letošní paralympijskou
sezónu. Do jubilejního desátého ročníku Českého poháru vstoupila například domácí Jana
Fesslová osobním a zároveň českým rekordem v hodu diskem kategorie F 55, když hodila
rovných 24 metrů.
Silná byla opět soutěž kvadruplegiků mužů i při absenci paralympijského vítěze
z Atén Radima Běleše, který se těsně před závodem doma zranil a do Pardubic nedorazil. Jeho
kolegové v kategorii se však patřičně činili a v celkovém hodnocení zahajovacího závodu
atletického seriálu, obsadil stříbrný diskař z mistrovství světa v Assenu Martin Zvolánek
první, a Jan Vaněk druhé místo.
2. kolo (Olomouc 24. 5. 2008)
Ve druhém kole KB Českého poháru
překonali atleti vozíčkáři hned 10 národních
rekordů. Vítězkou ženské kategorie byla na
olomouckém stadionu Jana Fesslová. Domácí
Evě Kacanu totiž závod vůbec nevyšel.
Nejlepším atletem byl světový rekordman
Martin Zvolánek, závodící v kategorii nejhůř
handicapovaných F 51, který výkonem 10,42
metru získal po procentuálním přepočtu nejvíc
bodů. Druhý byl Martin Němec (kategorie F
55, 37,02 m v hodu diskem) a třetí Jan Vaněk
(F 51, 23,37 m v hodu kuželkou).
Závody se naopak vydařily Rostislavu Pohlmannovi, paralympijskému vítězi z Atén a
světovému rekordmanovi v hodu diskem druhé nejméně handicapované vozíčkářské kategorie
F 57. Diskem hodil 43,74 m a oštěpem 37,54 m. Za pár dní mu bude 44 let a původně se chtěl
loučit už po Aténách a dál se věnovat jen basketbalu na vozíku, který hraje profesionálně v
Německu. Nakonec se ale rozhodl jinak a na mistrovství světa v nizozemském Assenu v roce
2006 byl druhý v disku a nečekaně první v oštěpu. Nyní se chystá už na svoje čtvrté letní
paralympijské hry.

5

3. kolo (Brno 8. 6. 2008)
Brněnské kolo poháru, které pořádá oddíl SK Moravia, proběhlo poprvé na jiném
stadiónu, než obvykle – v Brně-Líšni. Procentuálně nejlépe na tom v Brně byli Martin
Zvolánek a Jana Fesslová, oba reprezentanti Hvězdy Pardubice. Zvolánek, čerstvý otec dcery
Adélky, vyhrál díky výkonu 24,95 m v hodu kuželkou. Martin Zvolánek zvítězil letos již
potřetí a s náskokem 15 bodů vede v průběžném pořadí seriálu před druhým Martinem
Němcem (v Brně 3. výkonem 11,11 m ve vrhu koulí), kterého dělí jednadvacet bodů od
třetího Rostislava Pohlmanna (5. Za 37,07 m v oštěpu).
Jana Fesslová i ve třetím kole poháru překonala svůj vlastní český rekord, na rozdíl od
Olomouce „pouze" v hodu oštěpem (18,84 m). Druhá skončila v Brně Eva Kacanu, která na
rozdíl od domácích závodů v Olomouci přehodila v kouli hned o 23 centimetrů šestku a
mohla si dát v klidu oběd, třetí byla Martina Kniezková.
4. kolo (České Budějovice 12. 7. 2008)
Josefu Štiakovi z Českých Budějovic skvěle vyšlo 4. kolo KB Českého poháru
v atletice vozíčkářů, které hostila po dvouleté pauze právě jihočeská metropole. V hodu
diskem si vytvořil nový osobní rekord pokusem dlouhým 36 metrů 62 centimetrů. Paradoxem
je, že ačkoliv je stříbrný oštěpař z paralympiády v Sydney v roce 2000 z Budějovic, nedá se
zcela označit za domácího závodníka.
Reprezentuje totiž Sportovní klub Nové
Město nad Metují.
V celkovém pořadí 4. kola skončil
Josef Štiak mezi muži šestý, zvítězil (jako
letos pokaždé) Martin Zvolánek za 10,47 m
v hodu diskem, druhý byl Martin Němec
s 11,49 m ve vrhu koulí. Třetí skončil
František Pürgl (27,13 v disku F54), který
stejně jako Josef Štiak pochází z jižních
Čech, ale závodí za Nové Město nad Metují.
Závody zaštiťoval Sportovní klub
vozíčkářů Králové České Budějovice, vlastní organizace ale hodně spočívala na bedrech Jany
Fesslové (bydlící v Černém Dubu u Budějovic, startující v atletice za Hvězdu Pardubice).
Ženskou soutěž vyhrála za hod oštěpem do vzdálenosti 17,81 m, na hod diskem jí ale chyběla
lehkost. Dala sice velmi slušných 25,22 m, za které by ještě loni byla nepochybně velmi
vděčná, v kontextu letošních výkonů je to ale jen průměr.
5. kolo (Nové Město nad Metují 2. 8. 2008)
V sobotu 2. srpna uspořádal Sportovní klub Nové Město nad Metují na svém stadionu
5. kolo KB Českého poháru v atletice vozíčkářů. Poprvé v letošním ročníku neodjížděl ze
závodu Českého poháru jako vítěz Martin Zvolánek. I přestože v hodu diskem kategorie F 51
stanovil nový český rekord, musel se tentokrát sklonit před svým oddílovým kolegou Janem
Vaňkem, kterému se skvěle vyvedl hod kuželkou. Třetí místo patřilo dalšímu kuželkáři
Radimu Bělešovi z pořádajícího klubu.
Rozdíly na prvních třech místech byly minimální. Situace je o to pikantnější, že
všichni tři sportovci proti sobě nastoupí v kuželce na paralympiádě v Pekingu. S
rekordmanem Zvolánkem si to zkušený Běleš, obhájce aténského zlata, rozdá i v disku.
Nejvyšší příčka mezi ženami patřila tentokrát koulařce Evě Kacanu z AK Olomouc,
která o desetinky překonala pardubickou oštěpařku Janu Fesslovou na druhém a
novoměstskou diskařku Martinu Kniezkovou na třetím místě. Na rozdíl od mužů se
paralympioničky v Pekingu ve stejných soutěžích neobjeví.
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6. kolo (Chrudim 16. 8. 2008)
Počasí poslednímu závodu KB Českého poháru v atletice vozíčkářů před odletem
sportovců na paralympijské hry v Pekingu příliš nepřálo. Déšť atlety na chrudimském
stadionu na šestém kole poháru vydatně zaléval něco přes polovinu závodů, což se odrazilo i
na výkonech některých z nich.
Český rekordman ve vrhu koulí kategorie F54, a ještě ke všemu domácí reprezentant,
Milan Bláha byl z nevyžádaného chlazení
během svého výkonu rozladěný. Jiným, jako
například vítězi mužské kategorie Radimu
Bělešovi, naopak pršelo štěstí. Kuželkou
hodil 25 metrů a 80 centimetrů, se kterými
byl nadmíru spokojený
Závod Českého poháru v Chrudimi
vyhrála v ženské soutěži Eva Kacanu s
výkonem v kouli 6 metrů a 55 centimetrů,
což je přesně hodnota jejího vlastního
českého rekordu. Druhá byla Jana Fesslová a
třetí nová členka občanského sdružení Atletika vozíčkářů spastička Michaela Janáková. Mezi
muži byl za Bělešem druhý Martin Zvolánek a třetí Martin Němec.
7. kolo (Praha 27. 9. 2008)
Deset dní po skončení letní paralympiády se nejlepší čeští atleti-vozíčkáři sešli v Praze
k závěrečnému závodu KB Českého poháru. Finále, které hostil atletický stadion Fakulty
tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity, mělo vynikající obsazení – objevili se i všichni
medailisté v atletice na vozíku z letních paralympijských her 2008. Jak v mužských, tak
ženských disciplínách startovali sportovci
společně, bez ohledu na stupeň postižení, a
na většině paralympioniků byla znát únava po
dlouhé sezóně i zatím ještě příliš krátkém
čase na aklimatizaci.
Výkon 6,35 m si v kouli připsala
paralympijská vítězka z Pekingu a světová
rekordmanka Eva Kacanu (AK Olomouc).
Disk i oštěp vyhrála Jana Fesslová z Hvězdy
Pardubice, bronzová z letošních her. V oštěpu
zvládla Fesslová 16 m 32 cm. Disk z ruky
Fesslové závodící v kategorii F55 dolétl na 23 metrů, a 12 cm. Druhé místo v disku patřilo
olomoucké Michaele Janákové, třetí příčka Marii Bártové z Prahy.
Mužská koule přinesla zajímavý souboj, a dokonce i vylepšení českých rekordů! O ten
první se postaral chrudimský Milan Bláha (F54), jehož nejdelší pokus měřil 9 m a 1 cm.
Bláhovi celkově ve vrhu koulí připadlo 2. místo, zvítězil v Pekingu bronzový Martin Němec.
Třetí skončil Jan Němeček z Pardubic.
V kuželce prokázal své kvality úspěšný paralympionik Jan Vaněk z Pardubic. Vyhrál
hodem 24 m, 69 cm. Stříbrnou medaili si odvezl Radim Běleš z SK Nové Město nad Metují,
bronzovou Vaňkův oddílový kolega Martin Zvolánek.
.
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Mistrovství České republiky Pardubice 2008
Mistrovství České republiky v atletice vozíčkářů proběhlo z pověření STK atletiky
vozíčkářů ČSTPS na stadionu Hvězdy SKP Pardubice v neděli 22. června 2008. Ve všech
třech vrhačských disciplínách soutěžilo celkem čtyřiadvacet sportovců ve sloučených
kategoriích ženy (F51-F58), muži "kvadru" (F51-F53, F32F34) a muži "para" (F54-F58).
První letní neděli měli největší formu atleti v dresech
pořádajícího klubu. Mezi ženami získala dva mistrovské
tituly Jana Fesslová, mezi muži "para" dokonce tři
Martin Němec. Mezi muži "kvadru" se mistrem České
republiky pro rok 2008 v hodu oštěpem/kuželkou stal Jan
Vaněk a v disku Martin Zvolánek. Pouze ve vrhu koulí
dokázal získat titul někdo jiný než člen pardubické Hvězdy Aleš Kisý z AFK Chrudim.
V Pardubicích padly celkem čtyři nové české
rekordy. Janě Fesslové se opět dařilo v hodu diskem, ve
kterém o dva centimetry překonala už šestadvacetimetrovou
hranici. Aleš Kisý vylepšil národní koulařské maximum
skupiny F53 na 7,86 metru. Atletický nováček Marie
Bártová stanovovala etalony pro skupinu F56; 10,06 v disku
a 9,11 v oštěpu.
Činnost reprezentačního týmu v roce 2008
Zimní víkendová soustředění
Atletika vozíčkářů jako už tradičně zahájila sezónu 2008 zimním soustředěním.
Soustředění se o víkendu 18. - 20. ledna 2008 uskutečnilo v Olomouci, na programu bylo
kromě tréninku, trochy regenerace, a jednoho závodu i hodně zábavy při toustování pomůcky
FLEXI sport.
Desítka sportovců se sešla 15. února v Českých Budějovicích k druhému zimnímu
soustředění, aby ve čtyřech tréninkových jednotkách házela medicinbaly, vrhala koulí, hrála
florbal i basketbal a k tomu se protahovala a rehabilitovala. Dva tréninky se uskutečnily
v tělocvičně střední integrované stavební školy, dva v hale 1. centra zdravotně postižených
Jihočeského kraje.
Istropolitana Indoor ´08
Halový šampionát Slovenska v atletice handicapovaných je tradičním startem sezóny
některých českých sportovců. Letos se ho zúčastnilo 100 závodníků s nejrůznějšími
handicapy, kteří do bratislavské haly Elán dorazili ze Slovenska, Česka, Německa, Rakouska,
Chorvatska i Bosny a Hercegoviny. K tomu na Istropolitaně, která má podle svého
organizátora Dušana Dědečka ambici být závodem, kde se sportovci integrují, startovalo
v několika disciplínách 24 nepostižených atletů.
Teprve na svých třetích závodech se v Bratislavě představil vozíčkář Jan Němeček.
Výborně se uvedl ve vrhu koulí stříbrný z paralympiády v Sydney, mistr světa, Evropy a
světový rekordman v této disciplíně Martin Němec. Třiatřicetiletý závodník Hvězdy
Pardubice vrhnul 11 metrů a 40 centimetrů a suverénně vyhrál závod vozíčkářů.
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Soustředění v Turecku
Za teplem tureckého slunce na reprezentační soustředění pořádaném občanským
sdružením Atletika vozíčkářů odcestovalo v neděli 23. března místo plánovaných třiceti jen
devětadvacet účastníků. Po dvou týdnech
usilovného soustředění se, se na pražské
ruzyňské letiště vrátil stejný počet více či
méně atletických postav, některé pravda
s trochu
pocuchanými
nervy,
jiné
s pošramocenými kufry, ale všechny
vytrénované a opálené.
Zdravotní problémy těsně před
odletem překazily účast Petru Liškovi,
osobnímu
doprovodu
neslyšícího
kvadruplegika kuželkáře Karla Lišky. Karel
se před odletem musel rozhodnout, jestli se do Malé Asie vydá sám, s tím, že se o něj po
zdravotní stránce postará Naďa Šibravová, a po stránce zvedací kdo bude zrovna k mání. Pro
Naďu tak bylo soustředění jakousi dvoutýdenní směnou s pracovním záhulem, s jakým se
nesetkala ani během své dlouholeté nemocniční kariéry.
Stejně jako přede dvěma lety
probíhaly atletické tréninky na oploceném
malém fotbalovém hřišti, které bylo na celých
čtrnáct dní vyhrazeno pro tréninky vozíčkářů.
V samotném hotelu Kaya Belek byla k
dispozici posilovna, ovšem její vybavení bylo
poměrně ubohé, dále pak sauna a vnitřní i
venkovní bazén. Vířivka byla během
předloňské rekonstrukce bohužel zrušena.
Počasí bylo během soustředění
převážně slunečné. První déšť přišel o
naplánovaném volném dnu. Voda z nebe
narušila ještě jedno tréninkové odpoledne, kdy se místo házení chudáci vozíčkáři museli
alternativně trápit v posilovně nebo na fyziobloku.
Na poslední den soustředění byl naplánovaný kontrolní závod Turkish Cup s
obdobnými pravidly jako má KB Český pohár v atletice vozíčkářů. Mezi mobilními
provázkovými výsečemi se nejlépe dařilo Martině Kniezkové a Radimu Bělešovi. Oba dva,
Martina v disku a Radim v kuželce, se dostali přes stoprocentní respektive tisícibodovou
hodnotu.
Společné soustředění reprezentace, nováčů a začínajících sportovců Nymburk
Hned po prvním kole KB Českého poháru v Pardubicích, upořádalo občanské sdružení
Atletika vozíčkářů od 8. do 11. května ve Sportovním centru ČSTV v Nymburce soustředění
handicapovaných atletů – vozíčkářů a začínajících sportovců. Zkušení členové
reprezentačního týmu v Nymburce potrénovali v úvodu soutěžní sezóny, která vrcholí
paralympiádou v Pekingu, nováčci si během třídenního nabitého programu vyzkoušeli
jednotlivé atletické disciplíny a získali základní informace a dovednosti do začátek svých
sportovních životů. Akce se uskutečnila díky finančnímu daru z iniciativy RWE
Companius a sponzorství Komerční banky.
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Mistrovství Německa Berlína
Na otevřené mistrovství Německa do Berlína dorazili z České republiky spastici i
atleti ČATHS a jako obvykle patřili k ozdobám mítinku, který poznamenaly velké organizační
zmatky.
Jana Fesslová se tentokrát nezlepšila v oštěpu (4. místo) ani v disku (bronz za 25,69 m,
což je o 15 cm za Janiným českým rekordem), ale ve vrhu koulí. Jana se s koulí víceméně
rozloučila po překlasifikaci na hrách v
Aténách a věnuje se více disciplínám, kde
uplatní svůj excelentní švih, o to
překvapivější byl její výsledek 7,36 m, což
znamenalo o 23 centimetrů přes dosavadní
české maximum kategorie F 55 a po přepočtu
páté místo ve sloučené skupině vozíčkářek.
Eva Kacanu (F 54) byla s výkonem
6,23 m třetí. Chybělo přitom málo a byla
druhá. Měla totiž po přepočtech stejně bodů
jako stříbrná Němka Martina Willingová,
která ovšem měla lepší druhý pokus.
Hod oštěpem sloučených kategorií sedících vyhrál spastik Roman Musil před
Martinem Němcem, který po závodě s úsměvem prohlásil, že to bylo naposledy, co letos
absolvoval svou doplňkovou disciplínu. V Pekingu bude reprezentovat pouze ve vrhu koulí a
hodu diskem. Vrh koulí kategorie F 55 však před Martinem Němcem vyhrál o 8 cm domácí
Němec Iser.
V hodu diskem se vedlo Martinu Němcovi (F 55) i Miroslavu Šperkovi (F 56).
Závodníci dvou různých generací, které sloučení kategorií v Pekingu staví do rolí rivalů,
hodili 36,81, respektive 35,85 m. Zatímco zkušený suverén světových rankingů
čtyřiatřicetiletý Němec bude v Číně usilovat
o zisk třetího zlata z disku v řadě, o deset let
mladší Mirek, který Martina považuje za svůj
velký vzor, by případné paralympijské
vítězství okusil poprvé, protože v Aténách
byl druhý.
Disk v Německu nevyšel Zbyňku
Sýkorovi, který na českých pohárech
předvádí solidní výkony přes třicet metrů, ale
na Jahnově stadionu pro něj byla
třicetimetrová hranice zakletá. Třetím
pokusem dokonce smolně, ale zato naprosto přesně, trefil označení svého druhého hodu.
Finální předparalympijské soustředění Nymburk
Pro poslední společné soustředění před odletem na paralympiádu jako obvykle
poskytlo vynikající podmínky pro přípravu Sportovní centrum v Nymburce.
Kromě vrhačských ploch a posiloven byla během obou týdnů hojně využívána
regenerace pod vedením fyzioterapeutek Jany Kuncové a Šárky Špaňhelové i silné ruce
maséra Martina Lajzy.
Až na Radima Běleše, který se finálního soustředění nezúčastnil, se každý připravoval
podle svého tréninkového plánu a pilně piloval na Peking. Slabší kusy jako Rostislav
Pohlmann či Martin Zvolánek soustředění opustili už v jeho polovině.
Naopak Eva Kacanu si pobyt v Nymburce ještě o pár dní prodloužila. Koulařka
Kacanu získala zvláštní motivaci, protože se během soustředění seznámila s oštěpařkou
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Barborou Špotákovou, a společně s Janou Fesslovou se všechny tři pekingské medailové
naděje vyfotily.
Martin Němec byl ihned po příjezdu do Nymburka podroben odběru pro
mimosoutěžní antidopingovou kontrolu, vzápětí po něm byl komisaři osloven Roman Šebrle.
Stejně jako Špotáková i desetibojař Šebrle v Nymburce ladil formu před olympiádou.
XIII. letní paralympijské hry Peking 2008
V pořadí již třinácté letní paralympijské hry se uskutečnily od 6. do 17. září 2008
v čínském hlavním městě. Celkem 14 členů
občanského sdružení Atletika vozíčkářů
dokázalo splnit kvalifikační A limit pro
účast na hrách. Do Číny jich nakonec odjelo
jen 12, ze zdravotních důvodů zůstali doma
Karle Liška a František Pürgl.
Kromě tuctu sportovců se do
výpravy Českého paralympijského týmu
vešlo i šest členů (Marcela Bělešová, Tomáš
Brůna,
Vlasta
Hofmanová,
Helena
Kniezková,
šárka
Špaňhelová,
Eva
Vindová) jako doprovody. Vedle oficiální
výpravy do Pekingu odcestoval i podpůrný tým ve složení Josef Fessl a Jana Kuncová, který
měl za úkol pomáhat atletům mimo paralympijskou vesnici, tréninkové prostory a sportoviště
a samozřejmě fandit při závodech.
Iva Machová při atletických soutěžích v Pekingu působila jako mezinárodní technický
delegát (ITO). Vedoucí sportovní komise OSAV do této funkce vybralo vedení atletiky
Mezinárodního paralympijského výboru (IPC).
Sportovci občanského sdružení Atletika vozíčkářů na hrách vybojovali jednu zlatou
a šest bronzových medailí.
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Eva Kacanu
První českou vítězkou na paralympijských hrách v Pekingu je Eva Kacanu. 43letá
atletka vyhrála soutěž ve vrhu koulí sloučených kategorií 54 – 56. Výkonem 6,73 metru navíc
stanovila nový světový rekord v této disciplíně. Už po prvních třech pokusech, které slouží ke
zúžení startovního pole na osm soutěžících, byla česká atletka na prvním místě díky osobnímu
rekordu 6,59 metru, který si zapsala hned prvním pokusem. Díky tomuto výkonu navíc měla
jistotu zlaté medaile ještě před druhou polovinou soutěže, protože ani jedna z jejích soupeřek
nedokázala mistryni světa z Assenu překonat. Eva Kacanu tak mohla svou šestici pokusů
zkompletovat v klidu, s vědomím prvenství v soutěži.
Se ziskem zlaté medaile z paralympijských her se ale česká reprezentantka nespokojila
a posledním šestým pokusem dlouhým 6,73 metru překonala světový rekord.
Rostislav Pohlmann
Diskař Rostislav Pohlmann vybojoval na paralympiádě v Pekingu třetí místo. Česká
výprava tak na Národním atletickém stadionu získala již pátý bronz. Pohlmann své letošní
maximum překonal o dva metry. Jeho světový rekord, který bez deseti dní vydržel čtyři roky,
přehodil Číňan Čeng. Na Pohlmannovi nebyla znát nervozita. Hod diskem na svých čtvrtých
paralympijských hrách si vychutnával.
Rostislav Pohlmann rozšířil svou medailovou sbírku. Oštěpem hodil 39,85 metru a v
závodě sloučených skupin F57/58 obsadil třetí místo. Vyhrál Íránec Mirzaei, pro nějž to bylo
čtvrté vítězství za sebou na paralympijských hrách. Pohlmann svým hodem vytvořil nový
český rekord. Po bronzové z disku přidal stejnou medaili i v oštěpu.
Jana Fesslová
Jana Fesslová v dopoledním atletickém bloku získala bronzovou medaili v hodu
diskem atletek ze tří sloučených kategorií F54-56. O bronz bojovala s dvěma Číňankami, nad
kterými měla celý závod jen minimální bodový náskok. První skončila Němka Marianne
Buggenhagenová, která hodem dlouhým 27,80 metru vytvořila světový rekord.
Fesslová se nejvíce strachovala o vítězství ve chvíli, kdy posledním hodem zlepšila
své maximum na 24,82 metru. Po ní totiž házela jako poslední v pořadí Číňanka Liping Chen,
která mohla českou reprezentantku odsunout na čtvrtou příčku.
Martin Němec
Koulař Němec byl celý závod čtvrtý. Na medailovou příčku se dostal až posledním
pokusem, kterým rovněž překonal paralympijský rekord. Česká výprava spolu s polskou ještě
podaly protest na prvního Olokhana Musajeva. Ten však poněkud nepochopitelně nebyl
uznán.
Jan Vaněk
Jan Vaněk získal bronzovou medaili v hodu kuželkou. Za Vaňkem navíc skončili další
dva čeští reprezentanti, čtvrtý byl Radim Běleš a pátý Martin Zvolánek.
V hodu kuželkou byl Jan Vaněk dlouhou na druhém místě. Až posledním hodem ho na
třetí příčku odsunul Brit Stephen Miller. Pro 29letého sportovce to byl první velký závod v
kariéře.
Martin Zvolánek
Pardubický rodák Martin Zvolánek vybojoval v Pekingu bronzovou medaili v hodu
diskem. Třetím hodem 10,78 metru překonal světový rekord. Ten však dlouho nevydržel, ve
stejném kole ho přehodil Slovinec Joze Flere, jenž skončil druhý. Vítězem se stal Mourad
Idoudi z Tuniska. V druhé sérii hodů se Zvolánek snažil odpovědět, ale už se nezlepšil.
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Radim Běleš

F51

Milan Bláha
Jana Fesslová

F54
F55

Eva Kacanu
Aleš Kisý
Martina
Kniezková
Martin Němec

F54
F53
F52

Rostislav
Pohlmann
Miroslav Šperk
Josef Štiak

F57

F55

F56
F56

Jan Vaněk
F51
Martin Zvolánek F51

Hod diskem
Hod kuželkou
Vrh koulí
Hod diskem
Hod oštěpem
Vrh koulí
Vrh koulí
Hod diskem
Hod oštěpem
Hod diskem
Vrh koulí
Hod diskem
Hod oštěpem
Hod diskem
Hod diskem
Hod oštěpem
Hod kuželkou
Hod diskem
Hod kuželkou
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9,92 m
25,43 m
8,88 m
24,82 m
17,30 m
6,73 m
8,28 m
13,39 m
7,94 m
37,48 m
11,55 m
45,48 m
39,85 m
36,64 m
36,12 m
31,88 m
25,59 m
10,78 m
25,07 m

5. místo
4. místo
12. místo
3. místo
9. místo
1. místo
4. místo
9. místo
12. místo
4. místo
3. místo
3. místo
3. místo
5. místo
7. místo
4. místo
3. místo
3. místo
5. místo

Hospodaření sdružení v roce 2008
Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2008
(v celých tisících Kč)

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Náklady celkem

Činnost
hlavní

Výnosy
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem

50
1 829
162
6
2 047

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Činnost hlavní
2 038
203
20
2 058
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Sdružení v roce 2008 hospodařilo s výnosy v úhrnné výši 2 058 198,79 Kč. Zdrojem
příjmů byly kromě členských příspěvků sponzorské dary firem Komerční Banka, a.s.,
RWE Transgas, a.s., Nadace Vodafone ČR, Městské části Praha 6 a účelově vázané příspěvky
dalších dárců.
Náklady na činnost sdružení v roce 2008 činily 2 047 476,31. Kč. Hospodaření
sdružení bylo uzavřeno kladným hospodářským výsledkem ve výši 10 722 Kč, který bude
převeden do vlastního jmění.

Portfolio výdajů
0%
20%

13%
pořádání závodů
soustředění
účast na závodech

8%

vybavení
sdružení
2%
4%

podpora činnosti
poplatky KB

53%

Portfolio příjmů
0%

11%

zůstatek 2007
dary a granty

49%

připsané úroky
refakturace
40%

0%
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členské příspěvky

Závěrečná zpráva revizní komise za rok 2008
Chod občanského sdružení v roce 2008 probíhal v souladu se Stanovami sdružení ve
prospěch jeho členů. Vydané a přijaté doklady za rok 2008 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 Martin Němec. Použité fotografie a texty Alice Tejkalová, Jan Kalenský –
www.handisport.cz a archiv občanského sdružení Atletika vozíčkářů.
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