Atletika byla již na programu první paralympiády v roce 1960 v Římě. Stejně jako na olympijských
hrách i na paralympijských je nejpopulárnějším sportem a soutěží v ní největší počet paralympioniků.
Atletických disciplín se účastní sportovci všech postižení, soutěží se v kategoriích daných mírou
postižení. Někteří závodí na vozíku, jiní s protézou, sportovci se zrakovým postižením mohou mít
svého vodiče, vozíčkáři používají speciální vrhačské rámy.
Každý sportovec je oklasifikován podle svého postižení, třímístný kód (např. T54) udává vše
potřebné. Písmeno zda se jedná o dráhovou (T=Track), technickou (F=Field) disciplínu nebo víceboj
(P=Pentathlon). První číslo udává druh postižení (1=zrakové, 2=mentální, 3=spastické, 4=tělesné
stojící, 5=tělesné sedící), druhé číslo pak v podstatě míru či stupeň postižení od 0 či 1 (nejtěžší) až po
8 (nejlehčí).
Soutěží se v atletických
disciplínách
na
dráze
(100 m – 5.000 m), na silnici
(maratón) i v poli (vrhy,
hody, skoky). Na programu
z pochopitelných
důvodů
chybějí překážkové běhy
a hod kladivem.
Vzhledem
k tomu,
že
Mezinárodní paralympijský
výbor IPC a pořadatelé
paralympiády
razantně
omezili počty medailových
disciplín, dojde v Pekingu ke
slučování disciplín. Proti
sobě tak budou soutěžit atleti s různými stupni i typy handicapu. Ke stanovení pořadí bude použit
přepočtový systém, který má pro každou kategorii koeficient stanovený ze dvou nejlepších výkonů na
minulém světovém šampionátu, nejlepšího výkonu na poslední paralympiádě a světového rekordu.
První medaili pro ČSSR na letních paralympijských hrách získala Dana Véleová ‐ Chmelová
v roce 1972 v Heidelbergu. Jednalo se o bronz ve vrhu koulí vozíčkářek. Po změně režimu došlo v roce
1990 k prvnímu mezinárodnímu výjezdu na Mistrovství světa v Assenu. Na něj se nominovalo celkem
5 atletů, kteří přivezli 7 medailí, což bylo velké překvapení pro západní země.
Na IX. letních paralympijských hrách v Barceloně v roce 1992 získali českoslovenští
atleti 11 medailí (4‐3‐4). Vozíčkářka Miloslava Běhalová se tehdy stala první zlatou medailistkou
z paralympijských her v naší historii. Rozdělení Československa přineslo atletice na paralympiádě
v Atlantě 1996 mírný medailový útlum (1‐3‐1), ale medailové úspěchy českých atletů na posledních
dvou letních paralympiádách v Sydney 2000 (5‐9‐1) a Aténách 2004 (8‐5‐4) byly více než vynikající.

Radim Běleš
narozen: 1973
klasifikace: F 51 (na paralympiádě
v Pekingu sloučen s F32)
disciplína: hod kuželkou
personal best/season best:
26,79 m/25,10 m
disciplína: hod diskem
season best:
9,23 m
oddíl: SK Nové Město nad Metují
největší úspěchy:
MS 1998 ‐ 1. (kuželka), 3. (disk)
ME 2001 ‐ 1. (kuželka), 1. (disk)
MS 2002 ‐ 3. (disk), 4. (kuželka)
ME 2003 ‐ 1. (disk), 2. (kuželka)
PH 2004 ‐ 1. (disk), 2. (kuželka)
ME 2005 ‐ 3. (disk), 2. (kuželka)
MS 2006 ‐ 5. (disk), 2. (kuželka)

Milan Bláha
narozen: 1967
klasifikace: F54 (na paralympiádě v Pekingu sloučen s F53)
disciplíny: vrh koulí
personal best/season best:
8,83 m/8,83 m
trenér: Tomáš Brůna
oddíl: AFK Chrudim
cíl na paralympiádě:
Výsledek do 6. místa by byl úspěch.
největší úspěchy:
ME 2005 ‐ 6. (koule)
MS 2006 ‐ 6. (koule), 7. (disk)

Jana Fesslová
narozena: 1976
klasifikace:
F55 (na paralympiádě v Pekingu sloučena s F54, F56)
disciplína: hod diskem
personal best/season best:
26,02 m/26,02 m
disciplína: hod oštěpem
personal best/season best:
18,84 m/18,84 m
trenér: Vlasta Hofmanová, Eva Vindová
oddíl: Hvězda SKP Pardubice
cíl na paralympiádě:
Mým cílem na paralympiádě v Pekingu je skončit v disku nejhůř do 5. místa vzhledem k tomu, že jsme
sloučený skupiny F54‐F55‐F56 a velkým úspěchem bude zisk medaile. To samé platí i pro doplňkovou
disciplínu oštěp.
největší úspěchy:
PH 2004 ‐ 11. (koule), 12. (disk)
ME 2005 ‐ 9. (disk), 10. (koule)
MS 2006 ‐ 3. (disk), 7. (koule), 5. (oštěp)

Eva Kacanu
narozena: 1965
klasifikace: F54 (na paralympiádě
v Pekingu sloučena s F55, F56)
disciplína: vrh koulí
personal best/season best:
6,55 m/6,23 m
trenér: Mgr. Iva Machová
oddíl: AK Olomouc
největší úspěchy:
ME 2001 ‐ 2. (koule), 4. (oštěp)
MS 2002 ‐ 3. (koule))
ME 2003 ‐ 2. (koule)
PH 2004 ‐ 2. (koule)
ME 2005 ‐ 7. (koule)
MS 2006 ‐ 1. (koule), 8. (oštěp)

Aleš Kisý
narozen: 1980
klasifikace: F53 (na paralympiádě v Pekingu sloučen s F54)
disciplína: vrh koulí
personal best/season best:
7,86 m/7,86 m
trenér: Tomáš Brůna
oddíl: AFK Chrudim
největší úspěchy:
ME 2003 2. ( koule)
PH 2004 6. (koule), 9. (disk)
ME 2005 2. (ostěp)
MS 2006 7. (koule)

Martina Kniezková
narozena: 1975
klasifikace:
F52 (na paralympiádě v Pekingu sloučena s F32‐34, F51‐53)
disciplína: hod diskem
personal best/season best:
15,28 m/14,43 m
disciplína: hod oštěpem
personal best/season best:
9,43 m/8,73 m
oddíl: SK Nové Město nad Metují
největší úspěchy:
PH 2000 ‐ 1. (disk), 2.(oštěp)
ME 2001 ‐ 1. (disk), 2. (oštěp)
MS 2002 ‐ 1. (disk), 2. (oštěp)
ME 2003 ‐ 1. (disk), 2. (oštěp)
PH 2004 ‐ 1. (disk), 5. (oštěp)
MS 2006 ‐ 1. (disk), 4. (oštěp)

Martin Němec
narozen: 1974
klasifikace: F55 (na paralympiádě
v Pekingu sloučen s F56)
disciplína: hod diskem
personal best/season best:
39,35 m/38,23 m
disciplína: vrh koulí
personal best/season best:
11,88 m/11,30 m
trenér: Eva Vindová
oddíl: Hvězda SKP Pardubice
cíl na paralympiádě:
Mým cílem pro letošní paralympiádu je zisk dvou medailí. A v nabité konkurenci dvou velmi silných
vrhačských kategorií ‐ má skupina handicapu F55 bude sloučena s méně postiženými F56 ‐ mi nebude
vůbec záležet na tom, z jakého budou kovu. I kdybych měl ale třeba dvě čtvrtá místa, budu
spokojený, když budu vědět, že jsem dal do závodu vše a nic nezanedbal v přípravě nebo přístupu.
největší úspěchy:
MS 1998 ‐ 5. (disk)
PH 2000 ‐ 1. (disk), 2 .(koule)
MS 2002 ‐ 1. (disk), 1. (koule)
ME 2003 ‐ 1. (disk), 1. (koule), 1. (oštěp)
PH 2004 ‐ 1. (disk), 4. (koule), 9. (oštěp)
ME 2005 ‐ 1. (koule), 1. (disk), 3. (oštěp)
MS 2006 ‐ 1. (koule), 1. (disk), 2. (oštěp)

Rostislav Pohlmann
narozen: 1964
klasifikace: F57 (na paralympiádě
v Pekingu sloučen s F58)
disciplína: hod diskem
personal best/season best:
47,72 m/43,74 m
disciplína: hod oštěpem
personal best/season best:
38,49 m/37,54 m
oddíl: SK Hobit Brno
cíl na paralympiádě:
Vylepšit svoje PB.
největší úspěchy:
MS 1994 ‐ 2.(oštěp)
PH 1996 ‐ 4. (disk), 2. (oštěp), 4. (koule)
MS 1998 ‐ 2. (oštěp), 2. (disk)
PH 2000 ‐ 2.(oštěp)
ME 2001 ‐ 1. (disk), 1. (oštěp), 3. (koule)
MS 2002 ‐ 1. (disk), 2. (oštěp)
ME 2003 ‐ 1. (disk), 1. (oštěp), 2. (koule)
PH 2004 ‐ 1. (disk), 3. (oštěp)
ME 2005 ‐ 3. (disk), 4. (koule), 1. (oštěp)
MS 2006 ‐ 2. (disk), 1. (oštěp)

Miroslav Šperk
narozen: 1984
klasifikace: F56 (na paralympiádě
v Pekingu sloučen s F55)
disciplíny: hod diskem
personal best/season best:
38,66 m/36,01 m
trenér: Eva Vindová
oddíl: Hvězda SKP Pardubice
cíl na paralympiádě:
Umístit se na bedně.
největší úspěchy:
ME 2003 ‐ 2. (disk), 5. (koule)
PH 2004 ‐ 2. (disk), 18. (koule)
ME 2005 ‐ 1. (disk)
MS 2006 ‐ 2. (disk)

Josef Štiak
narozen: 1965
klasifikace: F56 (na paralympiádě v Pekingu sloučen s F55)
disciplína: hod diskem
personal best/season best:
35,97/35,26 m
disciplína: hod oštěpem
personal best/season best:
32,56 m/32,56 m
trenér: Vlasta Hofmanová
oddíl: SK Nové Město nad Metují
cíl na paralympiádě:
Vzhledem k tomu, že jsou skupiny F55 a F56 sloučeny, chtěl bych se umístit co nejlépe, doufám do
šestého místa.
největší úspěchy:
LPH 2000 ‐ 2. (oštěp)
ME 2001 ‐ 2. (oštěp), 5. (koule)
MS 2002 ‐ 5. (oštěp)
ME 2003 ‐ 2. (oštěp), 4. (koule)
PH 2004 ‐ 5. (oštěp), 14. (koule)
ME 2005 ‐ 3. (disk), 5. (koule), 2. (oštěp)
MS 2006 ‐ 5. (disk), 6. (koule), 2. (oštěp)

Jan Vaněk
narozen: 1979
klasifikace:
F51 (na paralympiádě v Pekingu sloučen s F32)
disciplína: hod kuželkou
personal best:
24,30 m/24,30 m
season best:
trenér: Eva Vindová
oddíl: Hvězda SKP Pardubice
cíl na paralympiádě:
Cílem, snem je medaile, nebo alespoň výkon na úrovni výkonů současných. Jinak se těším na
atmosféru a sportovní zážitky z cizí země.

Martin Zvolánek
narozen: 1974
klasifikace: F51 (na paralympiádě
v Pekingu sloučen s F32)
disciplína: hod kuželkou
personal best/season best:
24,95 m/24,95 m
disciplína: hod diskem
personal best/season best:
10,71 m/10,65 m
trenér: Eva Vindová
oddíl: Hvězda SKP Pardubice
cíl na paralympiádě:
Mým cílem v Číně je získat jednu medaili.
největší úspěchy:
PH 2000 – 3. (stolní tenis)
MS 2006 ‐ 2. (disk), 11. (kuželka)
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