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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. 

Druhá volební valná hromada se uskutečnila čtyři roky po té premiérové - 23. 5. 2009 
v Olomouci byl předsedou sdružení byl zvolen Ing. Martin Němec, členy předsednictva 
potom Pavel Šibrava, Štefan Danko, Mgr. Iva Machová a Eva Kacanu.  Členy revizní komise 
se stali Martin Lajza a Jana Kuncová. Na 1. zasedání nového předsednictva byl dle stanov 
Štefan Danko jmenován místopředsedou a Mgr. Iva Machová vedoucí sportovní komise. 

Valná hromada pro neplnění povinností vyloučila 17 členů. I tak ale členská základna 
občanského sdružení Atletika vozíčkářů postupně narůstá. Ke konci roku 2009 sdružovala 
Atletika vozíčkářů 79 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.  

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 jejich plnění. V září 
sdružení pomohlo třem atletům reprezentovat Českou republiku na Světových hrách IWAS na 
Tchaj-wanu.  

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 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.  

Pro další rozvoj sportu Atletika vozíčkářů každý rok pořádá soustředění pro nováčky 
a začínající sportovce.  
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Činnost sdružení v roce 2009 
 
Občanské sdružení Atletika vozíčkářů se v roce 2009 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 2009 do soutěžního kalendáře mezinárodní federace IWAS (International 
Wheelchair and Amputee Sports Federation). 

Atletickou sezónu 2009 sdružení zahájilo na konci dubna tradičním společným 
soustředěním pro reprezentanty i nováčky ve sportovním centru ČSTV v Nymburce. Členové 
sdružení následně vyrazili na otevřené mistrovství Holandska v Emmeloordu. Premiérově se 
pětice handicapovaných diskařů představila i na prestižním Odložilově memoriálu v Praze na 
Julisce. 

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

Za organizační i finanční pomoci vyjelo pět atletů a dva doprovody na přelomu 
listopadu a prosince na IWAS World Games v indickém Bangalore. 

 Náklady na činnost sdružení byly v roce 2009 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. Olomoucká společnost Nutrend, vyrábějící 
sportovní výživové doplňky, poskytla reprezentantům exkluzivní padesátiprocentní slevu na 
své výrobky. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5

 
KB Český pohár 2009 

Jedenáctý ročník soutěže handicapovaných atletů se pod názvem 
KB Český pohár v atletice vozíčkářů 2009 skládal ze sedmi závodů, které uspořádala 
Hvězda SKP Pardubice (8. 5. 2009), AK Olomouc (23. 5. 2009), SK Moravia Brno 
(7. 6. 2009), Sokol České Budějovice (20. 6. 2009), AFK Chrudim (18. 7. 2009), 
SK Nové Město nad Metují (1. 8. 2009), a  FTVS UK Praha (12. 9. 2008).  

Celkovou vítězkou ženské části soutěže se ziskem 261 bodů stala Jana Fesslová 
z TJ Sokol České Budějovice, před Martinou Kniezkovou z SK Nové Město nad Metují.  

Pořadí mužů vyhrál Martin Zvolánek z SK Nové Město nad Metují, když získal 
maximální možný počet 315 bodů za vítězství na všech kolech. Druhý byl Aleš Kisý z AFK 
chrudim s 252 body a třetí Martin Němec z pardubické Hvězdy se shodným počtem bodů. 
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Mistrovství České republiky Olomouc 2009 

„Jedna z výprav nám řekla, že přiletí v úterý, ale pak nedorazila. Zároveň jsme ale 
zjistili, že nějaká podobná skupina handicapovaných do republiky opravdu přiletěla. Volali 
jsme i na cizineckou policii, která nám pomáhala, až pak druhý den přišel email, že ti 
sportovci vůbec neopustili kvůli problémům na celnici mateřskou zemi. Měli jsme rušnou 
noc,“ popisovala už s úsměvem ředitelka Otevřeného mistrovství republiky v atletice 
handicapovaných Iva Machová. Po menším naléhání prozradila, že se jednalo o turecké atlety. 
Přesto ale Turci nakonec během uplynulého víkendu mezi 200 atletkami a atlety ze 20 zemí 
startovali. Happy end? Jen z části. Inkriminovaná skupina se ze svojí země opravdu nedostala, 
ale místo ní přiletěli nečekaně neohlášení jiní sportovci z Turecka.  

Samo otevřené mistrovství republiky, jehož partnerem byl i Handisport.cz, naštěstí 
podobnými zmatky netrpělo. Naopak. Přestože program v sobotu odpoledne zcela zrušil 
prudký, a především vytrvalý déšť, který atletický stadión TJ Lokomotiva přeměnil prakticky 
na plavecký, dokázali organizátoři stáhnout časové manko prakticky na nulu a mistrovství 
skončilo v neděli jen s půl hodinovým skluzem. Na mistrovství republiky dorazila kompletní 
česká atletická špička, a to jak atletů na vozíku, tak atletů spastiků (ti ale neměli být 
vyhlašováni mistry republiky, protože šampionát jejich svazu už byl, do Olomouce dorazili 
jen jako na další kvalitní závody v sezóně). Nechyběli ani zrakově handicapovaní sportovci.  

 
Fair Chilewská a přemotivovaná Berná 

Těm, kteří si stejně jako autorka textu alespoň něco stále ještě pamatují, jistě není 
neznámé jméno Polky Renaty Chilewské, která v Olomouci vyhrála vrh koulí před dvěma 
Češkami, stříbrnou Evou Bernou a bronzovou Nelou Zabloudilovou, která si o dva centimetry 
zlepšila osobní rekord. Ano, Renata Chilewská je kamarádka a zároveň velká soupeřka 
Veroniky Foltové, obě jsou paralympijské vítězky z Atén, ale Veronika už svoji slibně 
rozjetou kariéru na rozdíl od Chilewské ukončila. Sympatická Polka neztratila nic ze svojí 
pozitivní energie a v závodě neváhala opravit rozhodčí, která chtěla měřit její pokus jako 
zhruba o 60 centimetrů delší než byl ten skutečný.  

 Eva Berná, spasticky handicapovaná sportovkyně, bronzová medailistka z Pekingu i z 
Atén, se v závodě trápila a byla po něm posmutnělá: „Já se sebou nejsem spokojená celý 
tenhle rok. V březnu jsem upadla na lyžích a zranila si koleno. Byla jsem na operaci a nemůžu 
se z toho dostat. Nemám neposilované nohy, nemůžu se do toho dostat.“ Evu v Olomouci 
povzbuzovali rodiče i trenér a kamarád Petr Vrátil: „Říkal mi, abych házela do výšky, do 
stromů, myslela na nohy, na ruce, ale ono jak na všechno myslím a moc chci za tu desítku, tak 
mi to nejde,“ popisovala zklamaná Eva Berná.  

  
Ideální vítr pro Martina Němce a déšť pro Josefa Štiaka 

Skvělý výkon se podařil v hodu diskem vozíčkáři Martinu Němcovi. Dvojnásobný 
paralympijský vítěz, mistr světa a Evropy a držitel světového rekordu pro svoji kategorii 39 
metrů a 35 centimetrů hodil potřetí v životě právě za hranici 39 metrů – 39,04. „Foukal 
ideální vítr,“ říkal po závodech skromně nadšený pětatřicetiletý atlet Hvězdy Pardubice, který 
by byl ještě ve čtvrtek ochoten tvrdit, že po tolika letech na vrcholu musí nastat ústup, už 
nikdy za třicet devět metrů nehodí a je s tím smířen.  
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Mistrovství republiky vyšlo také Josefu Štiakovi z SK Nové Město nad Metují. Stal se 
dvojnásobným republikovým šampiónem a jednou byl druhý. Právě jeho hod diskem, který 
vyhrál i nad vicemistrem světa z roku 2006 Miroslavem Šperkem, byl poslední disciplínou 
dokončenou za deště v sobotu odpoledne: „Tohle ještě docela šlo, ti kteří byli přede mnou, to 
měli daleko horší. A navíc to není nic proti mistrovství Evropy ve Finsku v roce 2005, kde 
jsme házeli zpod deštníku, byla průtrž a hurikán do toho a také daleko chladněji, než bylo 
dneska,“ usmíval se jako obvykle dobře naložený atlet. Josef Štiak mimochodem získal ve 
zmiňovaném počasí v Espoo medaili, stejně jako v roce 2000 na paralympiádě v Sydney, kde 
byl stříbrný v oštěpu jediný den, kdy během paralympiády pršelo.  

  
 
 

 
 
Déšť nepěkně přivítal v Olomouci Miroslava Šperka, který si na mistrovství republiky 

pouze odskočil ze soustředění basketbalové reprezentace. Atletika už pro něj od loňska není 
sportem číslo jedna a v letošní sezóně by rád brázdil svahy na monoski na závodech 
evropského poháru: „Asi chci trochu nějakou změnu. Atletika pro mě už byla moc stereotypní. 
Odmalička jsem měl rád adrenalinové sporty, před úrazem jsem lezl po skalách, od tří let 
jsem lyžoval, tak bych se k tomu rád vrátil,“ řekl Miroslav Šperk.  
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Rekord Jany Fesslové a nedobrovolná show Evy Kacanu 
Z Himalájí se vrátila Jana Fesslová a vysokohorská příprava byla znát. V hodu 

oštěpem o 3 centimetry zlepšila vlastní národní rekord na 18,87 metru. „Myslela jsem si, že to 
nebude nic moc, ale bylo to super!“ usmívala se navzdory aklimatizačnímu nachlazení 
sportovkyně z Českých Budějovic.   

Těžké to měla dvojnásobná paralympijská vítězka Martina Kniezková (SK Nové 
Město nad Metují). Hod diskem jí vyšel přesně na největší liják, musela si dokonce sundat i 
brýle, přes které prakticky neviděla, a ještě hrozilo, že při odhodu odlétnou. Martině, která 
patří mezi nejvíc handicapované atlety v českém týmu, pomáhá přímo na sportovišti maminka 
Helena. „V takových podmínkách to bylo hodně náročné. I když mi mamka utírala ruku, stejně 
mi disk hrozně klouzal a nemohla jsem se do toho opřít,“ vyprávěla promáčená Martina. 
Přesto dosáhla na svou kategorii velmi solidního výkonu 13,70 m.   

Očistec, byť ne způsobený počasím, zažila v sektoru domácí atletka Eva Kacanu. 
Paralympijská vítězka z Pekingu ve vrhu koulí letos ležela dlouho v nemocnici, moc toho 
nenatrénovala a bylo na ní vidět, že velký divácký zájem ji sice těší, ale bez povzbuzování 
moderátora i Pavla Vrzaly z místního atletického klubu by se obešla. Výkřiky typu: „Kacina 
is the best,“ začala radostněji snášet až ve chvíli, kdy se jí podařilo překonat hranici šesti 
metrů. V tu chvíli byla zpět stará dobrá šoumenka Eva Kacanu, která na vrhací stolici 
předvedla oslavný taneček. „Bylo to náročné. Nejsem na to zvyklá, nezávodím tu tak často a 
je pak těžké se soustředit,“ přibližovala svoje dojmy z atmosféry závodu Eva. Jako členka 
olomouckého atletického oddílu měla na starost také organizaci. Byla zodpovědná za dopravu 
a ihned po závodě se okamžitě do čilého ruchu zapojila, věrně doprovázena svou jezevčicí 
Adélkou. 

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. 
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IWAS World Games Bangalore 2009 
 

Ani jeden ze startů českých atletů na světových hrách vozíčkářů a amputářů v 
indickém Bangalore nevyšel naprázdno. Pět zlatých a šest stříbných medailí, o které se 
zasloužilo pět sportovců, znamená pro Českou republiku sedmou příčku v pořadí národů.   

Jana Fesslová hned trojnásobně postříbřila svou holou hlavu, když ji v hodech 
oštěpem, diskem a vrhu koulí pokaždé dokázala porazit pouze jediná konkurentka. V disku a 
kouli Němka Buggenhagen, v oštěpu Bulharka Tudorova.   

Paralympijská koulařská vítězka z Pekingu, česká Řekyně Eva Kacanu, nenašla 
přemožitelku ani na Indickém subkontinentu.   

Martin Němec nejprve uhájil o pětatřicet centimetrů zlato před Bulharem 
Yusseinovem v disku, oštěpem nestačil pouze na Poláka Kožuna, se kterým si vyměnil pozice 
v potyčce koulařů.   

Nováček výpravy Jaroslav Petrouš nejprve na rozjezd získal oštěpařské stříbro, poté se 
musel hodně snažit, aby posledním pokusem zachránil stejný kov i v diskařském finále. Na 
vítěze Ašapatova mu chybělo deset metrů.   

Josef Štiak si k adventu nadělil pěkný šestatřicetimetrový hod diskem, který v jeho 
kategorii znamenal zlato. V oštěpu se dohadoval s rozhodčími o regulérnosti svého nejdelšího 
pokusu, ale i ten uznaný mu stačil na zlato. Rozdílem pouhých pěti čísel.  

Výsledková listina ženy     

Závodník   Sport. klub  Skup.  Disk  Poř.  Oštěp  Poř.  Koule   Poř. 
FESSLOVÁ Jana   TJ Sokol České Budějovice  F55  22.98  2  17.26  2  7.07   2 
KACANU Eva   AK Olomouc  F54             6.43   1 

Výsledková listina muži 

Závodník   Sport. klub  Skup.  Disk  Poř.  Oštěp  Poř.  Koule   Poř. 
NĚMEC Martin   Hvězda SKP Pardubice  F55  34.84  1  26.66  2  11.53   1 
PETROUŠ Jaroslav   Hvězda SKP Pardubice  F58  45.27  2  32.94  2        
ŠTIAK Josef   SK Nové Město n. M.  F56  36.80  1  29.76  1        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

Hospodaření sdružení v roce 2009 
Náklady a výnosy ke dni 31. 12. 2009 

(v celých tisících Kč) 
 

Náklady   Výnosy  
501100 32 092,00  60100 418 136,80
501200 63,60  648 14 938,00
512 24 246,00  662 64,89
518100 8 793,06  668 20 000,00
518200 2 300,00  681 1 000 511,00
518300 448 661,87   
518400 352 856,00   
518500 527 059,00   
518600 7 500,00   
521100 60 000,00   
568100 5 343,71   
Náklady  1 468 915,24  Výnosy  1 453 650,69
     
Výsledek hospodaření  -15 264,55   

 
Sdružení v roce 2009 hospodařilo s výnosy v úhrnné výši 1 453 650,69 Kč. Zdrojem 

příjmů byly kromě členských příspěvků sponzorské dary firem Komerční Banka, a.s.,  
Městské části Praha 6 a účelově vázané příspěvky dalších dárců. Náklady na činnost sdružení 
v roce 2009 činily 1 468 915,24. Kč. Hospodaření sdružení bylo uzavřeno záporným 
hospodářským výsledkem ve výši 15 264,55 Kč 

. 
Portfolio výdajů 

 
Portfolio příjmů 
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Závěrečná zpráva revizní komise za rok 2009 

 
Chod občanského sdružení v roce 2009 probíhal v souladu se Stanovami sdružení ve 

prospěch jeho členů. Vydané a přijaté doklady za rok 2009 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 12

 
 
 

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 (www.handisport.cz) a archiv 
občanského sdružení Atletika vozíčkářů. 
 


