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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 2010 sdružovala
Atletika vozíčkářů 86 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 roce 2005 uspořádalo 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.
Předsednictvo sdružení se v roce 2008 zaměřilo zejména na vytvoření dostatku
tréninkových příležitostí pro své členy, účastníky paralympijských her 2008 v Pekingu.
Členové sdružení vyrazili v roce 2009 na otevřené mistrovství Holandska
v Emmeloordu. Premiérově se pětice handicapovaných diskařů představila i na prestižním
Odložilově memoriálu v Praze na Julisce. Za organizační i finanční pomoci vyjelo pět atletů a
dva doprovody na přelomu listopadu a prosince na IWAS World Games v indickém
Bangalore.
Pro další rozvoj sportu Atletika vozíčkářů každý rok pořádá soustředění pro nováčky
a začínající sportovce.
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Činnost sdružení v roce 2010
Občanské sdružení Atletika vozíčkářů se v roce 2010 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.
Atletickou sezónu 2010 sdružení zahájilo na začátku května tradičním společným
soustředěním pro reprezentanty i nováčky ve sportovním centru ČSTV v Nymburce.
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.
Členové sdružení v první polovině roku na otevřené mistrovství Holandska Dutch
Open v Emmenu a německý German Nationals v Bottropu, aby měli příležitost splnit
účastnické limity na světový šampionát Christchurch 2011.
Do novozélandského Christchurch jich nakonec odcestovalo osm. V říjnu bylo
zajištěno soustředění ve sportovním centru v Nymburce, na přelomu listopadu a prosince
dvoutýdenní kemp na Kanárských ostrovech.
Náklady na činnost sdružení byly v roce 2010 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.
Sdružení navázalo úzkou spolupráci s Českou asociací tělesně handicapovaných
sportovců, díky čemuž mohly být reprezentační akce financovány či spolufinancovány ze
státních prostředků. Na výjezdech a soustředěních se sekretariát ČATHS podílel i po
organizační stránce.
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KB Český pohár 2010
Dvanáctý
ročník
soutěže
handicapovaných
atletů
se
pod
názvem
KB Český pohár v atletice vozíčkářů 2010 skládal ze sedmi závodů, které uspořádala
Hvězda SKP Pardubice (8. 5. 2010), AK Olomouc (22. 5. 2010), Sokol České Budějovice
(24. 7. 2010), SK Nové Město nad Metují (7. 8. 2010), SK Moravia Brno (29. 8. 2010),
FTVS UK Praha (10. 9. 2010). AFK Chrudim (2. 10. 2010).
Celkovou vítězkou ženské části soutěže se ziskem 19 bodů stala Eva Kacanu
z AK Olomouc. Pořadí mužů vyhrál Martin Němec z Hvězdy SKP Pardubice, když získal 94
bodů
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Mistrovství České republiky Olomouc 2010
Čím starší, tím lepší. V případě Otevřeného mistrovství republiky v atletice tělesně
postižených v Olomouci to platilo zejména o Romanu Musilovi a Rostislavu Pohlmannovi.
Prvně jmenovaný atlet s centrální poruchou hybnosti, paralympijský multimedailista, překonal
v devětatřiceti letech světový rekord své kategorie F 33 v hodu diskem. Hodnota nového
světového maxima je 29 metrů a 5 centimetrů.
Ještě o sedm let starší než Musil je atlet na vozíku Rostislav Pohlmann, závodník AK
Olomouc. Na letní paralympiádě v Pekingu v roce 2008 byl jediným českým atletem, který
vybojoval dvě medaile. V hodu oštěpem atakoval nakonec v závodě hranici 40 metrů
výkonem 39,85, čemuž sám nemohl uvěřit. I další sudý rok mu vychází výborně.
V hodu diskem dosahuje kvalitních výkonů stabilně a A limit na lednové mistrovství
světa v Christchurch už si splnil v květnu v Manchesteru. Oštěp se mu vyvedl právě v
Olomouci, kde se po dvou letech opět dostal na dohled čtyřicítky - výkonem 39 metrů a 66
centimetrů. Co do počtu paralympijských medailí nejúspěšnější český atlet se netají ambicí
startovat po mistrovství světa na Novém Zélandu také na paralympijských hrách v Londýně v
roce 2012. To mu bude 48 let.
Olomoucký atletický stadión ale svědčil i dalším českým sportovcům. Dvojnásobný
paralympijský vítěz v hodu diskem středně handicapovaných vozíčkářů Martin Němec přidal
k již splněnému "áčku" ve vrhu koulí také A limit ve své oblíbenější disciplíně výkonem 38
metrů a 25 centimetrů, kterým zároveň vyhrál republikový titul.
Spastička Eva Berná, bronzová medailistka z Atén a Pekingu už se zotavila z
loňského úrazu nohy a kouli vrhla do vzdálenosti 10 metrů a 32 centimetrů. A limit na
světový šampionát se podařilo splnit také paralympisjkým vítězům na vozíku Martině
Kniezkové (v hodu diskem) a Radimu Bělešovi (v hodu kuželkou nejvíce handicapovaných
mužů).
Naopak jistou účast v Christchurch stále ještě nemá jediná zlatá medailistka v atletice
z her v Pekingu Eva Kacanu. Aktuálně se jí započítává pouze B limit, který splnila výkonem
6 metrů a 43 centimetrů na Světových hrách IWAS v indickém Bangalore.
Dle sdělení Antidopingového výboru ČR ze dne 29. 7. 2010, výboru ČATHS, došlo
při antidopingové kontrole provedené při Mistrovství ČR vozíčkářů v atletice v Olomouci dne
27. 6. 2010 k porušení antidopingového pravidla podle čl. 2.1 Směrnice pro kontrolu a postih
dopingu ve sportu v České republice (dále jen Směrnice), když byly v odebraném vzorku
moči atletky Jany Fesslové nalezeny zakázané látky morfin a pentazocin.
Výkonný výbor ČATHS pozastavil dne 4. 8. 2010 výše zmíněné atletce s okamžitou
platností závodní činnost.
Členové předsednictva OSAV a vedení Sekce atletiky (vozíčkářů) ČATHS na
přelomu května a června t. r. upozornili manažerku státní reprezentace a členku VV ČATHS
Mgr. Jaroslavu Krakovičovou na skutečnost, že atletka Jana Fesslová pravděpodobně užívá
léky obsahující ve sportu zakázané látky, na které jí nebyla udělena terapeutická výjimka pro
použití léků se zakázanými látkami sportovcem se zdokumentovaným onemocněním (tzv.
TUE).
Vedením ČATHS byly po zmíněné atletce neprodleně požadovány veškeré podklady
nutné k požádání o terapeutickou výjimku. Jana Fesslová podklady nedodala, výjimku předem
neobdržela, a přesto nastoupila do závodu, po jehož ukončení byly ve vzorku její moči
nalezeny zakázané látky morfin a pentazocin.
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Mistrovství světa Nový Zéland 2011 - plnění limitů
ŽENY splněný "A" limit - 1x
Jméno

Skupina Datum

KNIEZKOVÁ Martina F52

Místo závodu

Disk Disk % Lim Oštěp Oštěp % Lim Koule Koule % Lim Kužel Kužel % Lim Nej % Lim

26.06.2010 OLOMOUC - CZE - CZE 13.93 107.734

107.734

ŽENY splněný "B" limit - 2x
Jméno

Skupina Datum

Místo závodu

Disk Disk % Lim Oštěp Oštěp % Lim Koule Koule % Lim Kužel Kužel % Lim Nej % Lim

FESSLOVÁ Jana F55

25.11.2009 Bangalore - IND

7.07

106.959

106.959

KACANU Eva

25.11.2009 Bangalore - IND

6.43

110.481

110.481

F54

MUŽI splněný "A" limit - 6x
Jméno

Skupina Datum

BĚLEŠ Radim

F51

26.06.2010 OLOMOUC - CZE - CZE

NĚMEC Martin

F55

25.11.2009 Bangalore - IND

NĚMEC Martin

F55

26.06.2010 OLOMOUC - CZE - CZE 38.25 103.378

103.378

POHLMANN Rostislav F57

25.05.2010 Manchaster - GBR

105.098

POHLMANN Rostislav F57

26.06.2010 OLOMOUC - CZE - CZE

ZVOLÁNEK Martin

26.06.2010 OLOMOUC - CZE - CZE

F51

Místo závodu

Disk Disk % Lim Oštěp Oštěp % Lim Koule Koule % Lim Kužel Kužel % Lim Nej % Lim
25.45 103.162
11.53 102.216

102.216

46.59 105.098
39.66 103.470

103.470
25.01 101.378
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103.162

101.378

MUŽI splněný "B" limit - 9x
Jméno

Skupina Datum

Místo závodu

Disk Disk % Lim Oštěp Oštěp % Lim Koule Koule % Lim Kužel Kužel % Lim Nej % Lim

KISÝ Aleš

F53

26.06.2010 OLOMOUC - CZE - CZE

NĚMEC Martin

F55

29.05.2010 Emmen - NED

PETROUŠ Jaroslav

F58

26.06.2010 OLOMOUC - CZE - CZE 51.91 104.028

17.04 110.721
35.97 112.231

7.79

110.028

110.721

11.06 105.333

112.231
104.028

POHLMANN Rostislav F57

11.06.2010 Bottrop - BRD

36.47 102.703

102.703

POHLMANN Rostislav F57

26.06.2010 OLOMOUC - CZE - CZE 43.55 104.162

104.162

ŠTIAK Josef

F56

25.11.2009 Bangalore - IND

104.102

VANĚK Jan

F51

26.06.2010 OLOMOUC - CZE - CZE

36.80 104.102
23.39 108.337
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108.337

Hospodaření sdružení v roce 2010
Náklady a výnosy ke dni 31. 12. 2010
(v celých tisících Kč)
Náklady
Celkem
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady

Výnosy
Tržby za vl. výkony
Změny stavu zásob
Aktivace
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

75
1 028
69
0
5
0
0
0
1 177

Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

20
0
0
0
0
1 101
25
1 146

-31

Sdružení v roce 2010 hospodařilo s výnosy v úhrnné výši 1 146 tis. 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 2010 činily 1 177 tis. Kč. Hospodaření sdružení bylo uzavřeno záporným
hospodářským výsledkem ve výši 30 899 Kč.
Závěrečná zpráva revizní komise za rok 2010
Chod občanského sdružení v roce 2010 probíhal v souladu se Stanovami sdružení ve
prospěch jeho členů. Vydané a přijaté doklady za rok 2010 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
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.
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