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Slovo úvodem

Letošní rok, pro Českou federaci Spastic Handicap dvacátý sedmý, byl v letních sportech 
druhým rokem paralympijského cyklu, který vyvrcholí v roce 2020 na Letních paralympij-
ských hrách v Tokiu. Zimní sporty měly letos svůj absolutní vrchol na Zimních paralympij-
ských hrách, které se konaly v jihokorejském Pchojngčangu. 

Činnost federace není omezena pouze na výkonnostní sport, ale značnou část úsilí věnu-
jeme také rekreačním formám sportovního vyžití našich členů, stejně tak jako snahám o jejich 
začlenění do majoritní společnosti. Mezi oblíbené doplňkové sporty v našich klubech patří 
například stolní tenis, plavání, šachy a florbal. V zimním období se provozuje i zimní turisti-
ka, spojená s výcvikem běhu na lyžích pro mládež. Zde si zájemci mimo běžek mohou vy-
zkoušet i sjezdové lyžování nebo snowboarding. Některé kluby se věnují také vodní turistice, 
která v sobě kombinuje prvky vodáckých sportů, turistiky a táboření. 

Hlavní pozornost však byla opět věnována sportům, v nichž máme v současnosti nejpo-
četnější zastoupení a kde máme závodníky na evropské i světové úrovni. Jsou to v letních 
sportech atletika, boccia, cyklistika a lukostřelba a v zimních curling a alpské lyžování.  

Federace

Česká federace Spastic Handicap svou činnost pro spasticky handicapované sportovce 
vykonává již od roku 1992. V současné době se počet našich členů pohybuje okolo čísla 
4000. Základním článkem federace jsou spádové tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. 
Těch je v současnosti následujících jedenáct: Handicap Sport Club Velké Meziříčí, SC Jedlič-
kova ústavu Praha, SC Obchodní akademie Janské Lázně, SK Jedlička Liberec, SK Kociánka 
Brno, TJ Březejc, TJ Léčebna Košumberk, TJ Spastic Sport Praha, TJ zdravotně postižených 
Halma, TJ zdravotně postižených Nola Teplice a Handicap sport club Havířov. 

Jsme členem Českého paralympijského výboru a Unie zdravotně postižených sportovců 
České republiky. Jsme také členem a jediným zástupcem pro Českou republiku v mezinárodní 
organizaci spasticky handicapovaných CP-ISRA, která patří k zakládajícím členům Meziná-
rodního paralympijského výboru (IPC). V roce 2013 jsme se stali řádnými členy nově vzniklé 
Mezinárodní sportovní federace boccii BISFed.

Významné události roku 2018

Atletika

Atleti měli v roce 2018 roce vrchol sezóny na mistrovství Evropy v Berlíně. Nejlepších 
výsledků z našich reprezentantů dosáhla Eva Datinská, která získala dvě stříbrné medaile ve 
vrhu koulí i v hodu oštěpem. Bronzovou medaili získala ve vrhu koulí Anna Luxová. Kvalitní 
výkony dále předvedli z našich Petr Vrátil, který vybojoval v hodu oštěpem čtvrté místo a 
Martina Šimonová, která získala taktéž čtvrté místo v hodu diskem. Kromě ME naši atleti ta-
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ké absolvovali několik vrcholných soutěží seriálu Grand Prix, konkrétně v Berlíně a italském 
Rieti. 

Boccia

Naši boccisté v letošním roce absolvovali čtyři mezinárodní závody BISFed. Na mistrov-
ství světa z Liverpoolu reprezentoval v kategorii BC3 Adam Peška. Po dvou vítězstvích doká-
zal postoupit ze základní skupiny, v osmifinále však nestačil na korejského soupeře a 
v konkurenci nejlepších boccistů světa skončil na šestnáctém místě. Na závodech Světového 
poháru v Povoá de Varzim dosáhla nejlepšího výsledku Kateřina Cuřínová, která vybojoval 
osmé místo v kategorii BC1. Na medailová umístění dosáhli naši boccisté na závodech Ev-
ropského poháru v Poznani, kde naši závodníci Adam Peška, Marcela Čermáková a Marek 
Drahonský vybojovali bronz v kategorii párů a na EP v italské Olbii, kde Kateřina Cuřínová 
mezi jednotlivci vybojovala zlatou medaili. 

Cyklistika

Cyklisté absolvovali seriál závodů Světového poháru UCI na silnici a zúčastnili se závo-
dů v belgickém Ostende a v Emmenu v Nizozemí. V rámci vystoupení našich reprezentantů 
na těchto závodech dosáhl nejlepšího výsledku Jiří Hindr v belgickém Ostende a na časovce 
jednotlivců vybojoval zlatou medaili. Na mistrovství světa sice Jiří na medaili nedosáhl, ale i 
tak bylo jeho páté místo v časovce nejlepším umístěním našeho reprezentanta.  

Lukostřelba

Lukostřelci se v letošní sezoně zúčastnili před mistrovstvím Evropy závodů Evropského 
poháru v Novém Města nad Metují a v italské Olbii. V Olbii se v kategorii W1 probojovali 
dva naši reprezentanti do semifinálových bojů. Karel Davídek v boji o bronz podlehl ruskému 
soupeři a vybojoval čtvrté místo. David Drahonínský ani ve vyřazovacích bojích nenašel pře-
možitele a získal zlatou medaili. Na zlato dosáhl David i na domácím EP v Novém Městě. I 
na mistrovství Evropy byl David naším nejúspěšnějším reprezentantem, v soutěži jednotlivců 
vybojoval stříbrnou medaili a spolu s Šárkou Musilovou vybojovali ve smíšených párech zla-
to a titul mistrů Evropy. Šárka k titulu mistryně Evropy ještě přidala spolu s Terezou Brand-
tlovou  bronz v kategorii týmu žen.

Zimní sporty

Zimní sporty měly letos svůj vrchol na Zimních paralympijských hrách 
v Pchjongčchangu v Jižní Koreji. Ve hře o účast na ZPH byl náš curlingový tým díky třinác-
tému místu ve světovému žebříčku a také Tomáš Vaverka v alpském lyžování. Curlingový 
tým se nakonec na ZPH nedostal, protože IPC na poslední chvíli umožnila účast ruskému tý-
mu a na českou reprezentaci tak zbyla první nepostupová pozice. Zato Tomáš Vaverka se kva-
lifikoval již na svoje druhé paralympijské hry. Zatímco ty první v Sochi absolvoval před 
čtyřmi lety ještě jako snowboardista, po přechodu na alpské lyžování Tomáš vybojoval účast-
nické místo i v tomto sportovním odvětví. Jeho nejlepším výsledkem na ZPH bylo patnácté 
místo v superkombinaci. V přípravných závodech se probojoval mezi nejlepší desítku na zá-
vodech Evropského poháru v Sella Nevea v Itálii, kde získal šesté místo v obřím slalomu.
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Další aktivity

24. ročník slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů a osobností proběhlo 
v březnu 2018 v Dubí. Za přítomnosti vzácných hostů nejen nejlepších sportovců federace, ale 
i trenérů, cvičitelů a našich význačných podporovatelů. Sportovní kluby také nominovaly 
k ocenění své nejlepší sportovce z řad mládeže. Nejlepším sportovcem roku 2017 se zcela za-
slouženě stal lukostřelec David Drahonínský z SC Jedličkova ústavu Praha. Do síně slávy byl 
v roce 2017 uveden František Janouch, který byl jedním ze zakladatelů České federace Spas-
tic Handicap a byl prvním dlouholetým předsedou našeho svazu. Trenérem roku se stal Vla-
dimír Brada (lukostřelba), Cvičitelem roku Zdeněk Mlynář (SK Kociánka Brno). Vyhlášeny 
byly také nejlepší TJ a SK, závodníci v Atletické lize, kde zvítězila TJ ZP Nola Teplice. Cena 
Amicissimus (Nejlepší přítel) byla tentokrát přiznána Oldřichu Bubeníčkovi (hejtman Ústec-
kého kraje) za dlouholetou podporu České federace Spastic Handicap, z.s.

Přílohy ke sportovním akcím

Příloha: Kalendář akcí roku 2018

Sdružené TJ a SK:
SK Kociánka Brno
TJ Březejc
TJ ZP Halma 
SK Jedlička Liberec
SC Jedličkova ústavu Praha
TJ Léčebna Košumberk
TJ ZP Nola Teplice
SC Obchodní akademie Janské Lázně
TJ Spastic Sport Praha
HSC Velké Meziříčí
HSC Havířov

Ekonomika:

Účetní závěrka roku 2018:
Viz příloha – výkaz zisku a ztrát
Viz příloha – rozvaha
Viz příloha – příloha k účetní závěrce
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Plán na příští rok

Rok 2019 bude posledním předparalympijským rokem a jako takový bude zejména ve 
znamení získávání kvalifikačních míst pro LPH Tokyo 2020.

Atlety čeká v listopadu 2019 mistrovství světa v Dubai. Atleti budou plnit limity pro 
účast na MS na řadě významných domácích i zahraničních mítinků. Junioři budou mít své ju-
niorské mistrovství světa na přelomu července a srpna ve švýcarském Nottwilu.

Sezóna v boccie bude mít svůj vrchol na srpnovém mistrovství Evropy v Seville. Zá-
roveň se reprezentanti zúčastní několika mezinárodních akcí, kde mohou získávat body do 
mezinárodního žebříčku BISFed, který bude klíčový pro zisk kvalifikace na LPH

V cyklistice se v roce 2019 uskuteční vedle celé řady závodů světového a evropského 
poháru mistrovství světa na silnici v Emmenu Nizozemí a ve stejné zemi se bude již v březnu 
pořádat také mistrovství světa na dráze v Apeldoornu.

Lukostřelci mají na programu mistrovství světa v Hertogenboshi, taktéž v Nizozemí. 
Vedle toho se naši lukostřelci zúčastní již tradičního mezinárodního žebříčkového turnaje
v Novém Městě nad Metují a také mezinárodních turnajů v Olbii a v Dubai.

Zimní sporty budou mít v příštím roce první rok po paralympijských hrách v Pchjon-
gčchangu, v alpském lyžování proběhne seriál závody pod patronátem World Para Alpine 
Skiing včetně evropských a světových pohárů. Naše curlery čeká vrchol na mistrovství světa 
skupiny B pořádané opět ve finské Lohja. 

V domácích soutěžích chceme opět poskytnout příležitost co nejširšímu okruhu sportov-
ců a to hlavně z řad mládeže v paralympijských sportech. Realizační týmy jednotlivých sportů
plánují také množství domácích soustředění a testovacích srazů.

Poděkování

V závěru bychom rádi poděkovali všem, kteří se zasloužili o chod naší federace, včet-
ně organizací závodů, soustředění, sportovní činnosti v TJ a SK, zajištění reprezentace a za-
hraničních výjezdů. Nelze všechny vyjmenovávat, neboť jejich výčet by byl příliš dlouhý a 
určitě by nebyl úplný. Proto mi pouze dovolte, abych jim vyslovil uznání jednoduše, ale o to 
upřímněji: DĚKUJEME.

Rád bych ještě předal zvláštní poděkování našim sponzorům, podporovatelům, příz-
nivcům, mediálním partnerům a rodičům, bez nichž by naše činnost postrádala rozměr, který 
si díky jejich trvalé přízni může naše federace pro svoji sportovní činnost dovolit.

Ondřej Sejpka
předseda SH
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