
 



Vznik a činnost 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).  

Hlavním důvodem vzniku samostatné organizace tělesně postižených atletů bylo 
aktuální vyhrocení sporu mezi Českým paralympijským výborem (ČPV) a ČSTPS, v jehož 
důsledku se ČSTPS, sdružující tělesně postižené sportovce všech sportovních odvětví, ocitl ve 
finančním a funkčním ohrožení a přestal uspokojovat specifické potřeby sportovní činnosti 
atletiky vozíčkářů.  

Zakládající členové sdružení nechtěli přerušit kontinuitu doposud velmi úspěšného 
sportu handicapovaných (jen na poslední paralympiádě v Aténách získala atletika ČSTPS 
13 medailí, z toho 7 zlatých) a rozhodli se vytvořit nezávislé sdružení, které naváže na 
dosavadní činnost atletiky ČSTPS, bude stát stranou sporu v paralympijském hnutí a bude 
naplňovat tyto hlavní cíle:   

- podpora sportovní činnosti tělesně postižených atletů  
- rozvoj atletiky vozíčkářů 
- získávání finančních prostředků pro sportovní činnost vozíčkářů 
- integrace osob se zdravotním postižením do společnosti  
- pořádání a organizace sportovních, kulturních a společenských akcí 
- sportovní rehabilitace a pořádání rekondičních pobytů 
- informační, osvětová a vzdělávací činnost 
- publikační a vydavatelská činnost 
- spolupráce s ostatními subjekty působícími ve sportu hendikepovaných 
- spolupráce s ostatními subjekty působícími v oblasti pomoci vozíčkářům 
- spolupráce s atletickým svazem a sportovními kluby nepostižených 
- spolupráce s univerzitami a dalšími odborníky  
- spolupráce se zahraničními partnery. 

 
V tomto duchu byly během ustanovující schůze vypracovány stanovy občanského 

sdružení Atletika vozíčkářů. Byli jmenováni členové přípravného výboru, aby dle 
Zákona č.83/1990 O sdružování občanů zajistili registraci u Ministerstva vnitra ČR. 
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 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. 

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 2005 sdružuje Atletika vozíčkářů celkem 61 člena. Členy 
sdružení je mimo jiných i jedenáct medailistů z posledních tří letních paralympiád. 

Ihned po svém vzniku a volbě orgánů, začalo občanské sdružení Atletika vozíčkářů 
provádět činnost, pro kterou bylo založeno. Náklady byly kryty díky sponzorským darům 
firem Megaflex (Trodat) a Komerční Banka, a.s. a účelově vázaným příspěvkem od Českého 
paralympijského výboru.  
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Občanské sdružení Atletika vozíčkářů se finančně a organizačně podílelo na pořádání 
letošního ročníku soutěže 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.  

Atletika vozíčkářů se podílela finančně na uspořádání mezinárodního mistrovství 
České republiky v atletice postižených, na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené 
s jeho pořadatelem, Hvězdou SKP Pardubice. Členové sdružení vypomohli pořadateli 
zvládnout tuto akci s rekordním počtem tuzemských a především zahraničních účastníků 
i organizačně.  

Občanské sdružení Atletika vozíčkářů po svém vzniku zajišťovalo přípravu a činnost 
reprezentačního týmu. V srpnu uspořádalo ve sportovním centru v Nymburce finální 
reprezentační soustředění pro účastníky mistrovství Evropy Espoo 2005. Smluvně zajistilo 
reprezentační trenéry a pro reprezentanty zakoupilo potřebné sportovní vybavení. Byly 
částečně uhrazeny náklady na zimní zahraniční soustředění. 

Členové občanského sdružení Atletika vozíčkářů se v srpnu zúčastnili otevřeného 
mistrovství Evropy Espoo 2005. Z důvodu sporu v českém paralympijském hnutí uzavřeli 
členové sdružení individuální smlouvy o reprezentaci s Českým paralympijským výborem, 
a mohli se tak připojit k výpravě, která se skládala z dalších sportovců se spastickým 
a zrakovým postižením. Náklady na cestu do Finska, účast na ME a potřebné pojištění potom 
hradil přímo Český paralympijský výbor z prostředků na státní reprezentaci. 

Pro další rozvoj sportu uspořádala na počátku října Atletika vozíčkářů soustředění 
pro nováčky a začínající sportovce. Kromě toho sdružení vlastními prostředky vydalo český 
překlad ISMWSF-ISOD atletických pravidel 2004-2006, které distribuovalo do jednotlivých 
klubů. Vedoucí sportovní komise Mgr.Ivě Machové byl uhrazen účastnický poplatek za 
seminář mezinárodních technických delegátů (ITO) atletiky IPC.  
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Český pohár 2005 

Letošní ročník Českého poháru byl již sedmý v pořadí 
a skládal se ze šesti závodů. Soutěž je rovnoměrně rozložena 
mezi měsíci květnem a zářím. Tradiční pořadatelé byli: 
Hvězda SKP Pardubice (8.5.2005), AK Olomouc (21.5.2005), 
SK Moravia Brno (5.6.2005), 1.CZP Jihočeského kraje 
Č.Budějovice (25.6.2005), SK Nové Město nad Metují 
(6.8.2005) a SK Beskyd Handicap Frýdek-Místek (10.9.2005). 

Většina pořadatelů měla při vlastním závodu 
vyznačené tři sektory a jeden sektor pro tzv. krátké 
vzdálenosti, což přispělo k rychlejšímu průběhu závodu. Pro 
příští ročníky by bylo vhodné, jestliže to technické možnosti 
místa konání dovolí, tento systém použít u všech závodů. 
Organizační a technické zabezpečení jednotlivých závodů se 
oproti minulým ročníkům zlepšuje. Práce rozhodčích, která je 
pří vlastním závodu ta nejdůležitější, se také zlepšuje, i díky 
tomu, že před každým závodem technický delegát nebo 
pořadatel informuje rozhodčí o specifickém rozhodování při 

technických disciplínách handicapovaných sportovců. To však v žádném případě neznamená, 
že nebyly problémy. Vzniklé problémy byly vždy vyřešeny na místě dle pravidel atletiky.  

Chvályhodné je i to, že většina pořadatelů zajistila a hradila občerstvení i věcné ceny 
pro sportovce, mnohdy nad povinnosti dané pravidly Českého poháru. 

V celkovém pořadí Českého poháru bylo dle pravidel hodnoceno 26 sportovců. 
Dokladem vysoké sportovní úrovně této soutěže je skutečnost, že na ní 15 sportovců splnilo 
nominační limit na mistrovství světa 2006. V Českém poháru 2005 byl zaznamenán start ženy 
13x, muže 119x. Zúčastnily se jej celkem 3 atletky, 32 atletů a bylo vytvořeno 9 nových 
českých rekordů. V soutěži žen zvítězila Eva Táborská, soutěž mužů vyhrál Martin Němec. 

Ačkoliv oproti loňskému ročníku poklesl počet startů u žen pouze o pět a u mužů 
dokonce jen o tři, byl počet vytvořených českých rekordů poloviční. Tento pokles byl určitě 
zapříčiněn tím, že se v loňském roce konaly Paralympijské hry a sportovci veškerou svoji 
přípravu směřovali k této vrcholné akci. Naopak letošní rok nastartoval čtyřleté období 
přípravy na další paralympiádu, která se v roce 2008 uskuteční v čínském Pekingu. 

 
Mezinárodní mistrovství České republiky 2005 

 

Více než 100 sportovců z jedenácti 
zemí se 16. a 17.července utkalo na 
městském stadionu v Pardubicích při 
letošním republikovém šampionátu v atletice 
postižených, pořádaném místním atletickým 
oddílem Hvězda SKP. Nejlepším výkonem 
mistrovství byl světový rekord slovenské 
reprezentantky Lenky Gajarské ve skoku do 
výšky skupiny F46. Lenka překonala laťku 
ve výšce 171 cm a tím i více než 21 let starý 
rekord Němky Petry Quade.  

Vynikající výkony byly díky zahraniční konkurenci k vidění i v ostatních soutěžích. 
Ve vrhu koulí skupiny F54 se českému publiku představil paralympijský vítěz a světový 
rekordman z Rakouska Georg Tischler. Výkony na úrovni paralympiády v Aténách byly 
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v hodu diskem skupiny F55 mužů. Budějovičtí atleti Jana Fesslová a Josef Štiak potvrdili 
svou formu novými českými rekordy. Dráhu ovládli formulkáři ze Spojených arabských 
emirátů a katalánští zrakově postižení atleti. Účast i výkony uznale hodnotil přítomný 
generální sekretář atletiky IPC Jan Bockweg.  

 
Činnost reprezentačního týmu v roce 2005 

 
 Reprezentační tým atletiky vozíčkářů 
v roce 2005 samozřejmě pracoval již od 
počátku roku – ještě před vznikem 
občanského sdružení Atletika vozíčkářů. 
Poněvadž je ale potřeba reprezentační 
sezónu posoudit jako celek, je v této zprávě 
zahrnuta i činnost reprezentace před vznikem 
sdružení. 

Atletická sezóna 2005 byla 
nestandardní především sporem mezi 
Českým svazem tělesně postižených 

sportovců a Českým paralympijským výborem. Tento spor velmi negativně ovlivnil přípravu 
reprezentačního týmu a ohrozil účast sportovců na ME. 

V lednu a březnu, kdy byla situace ještě v celku normální a ČSTPS hradil sportovní 
činnost svých členů se uskutečnila dvě halová atletická soustředění (leden Olomouc, březen 
Č.Budějovice). Soustředění byla zaměřena především na silovou přípravu – posilovna, 
medicinbaly, odhody náčiním do sítě. Aerobní doplňky – basketbal a další hry na vozíku, dále 
bazén, regenerace, rehabilitace pod vedením fyzioterapeutek. Soustředění velmi napomohla 
při budování atmosféry uvnitř reprezentačního týmu. 

V březnu Atletika vozíčkářů vyjela na halové mistrovství Slovenska do Bratislavy. 
Vynikající výkony v soutěži ve vrhu koulí ukázaly dobrou silovou připravenost v zimní části 
sezóny. Někteří sportovci v Bratislavě potvrdili oprávněnost nominace na ME. 

Na konci dubna se konalo ve sportovním centru v Nymburce týdenní reprezentační 
soustředění. Shodou náhod nebo zlým 
úmyslem se ve stejné době spor ČSTPS-
ČPV značně vyhrotil a soustředění bylo 
velmi negativně ovlivněno. Atletika 
vozíčkářů reagovala okamžitým vznikem 
občanského sdružení pro ochranu svých 
zájmů. Nicméně i přes nepříznivé vnější 
vlivy se podařilo cíl soustředění splnit a 
připravit jeho účastníky na nadcházející 
sezónu mistrovství Evropy. Pod vedením 
nového trenérského týmu byly zavedeny 
nové tréninkové metody a především 
vyzkoušeno nymburské sportovní centrum, které je pro potřeby atletické reprezentace 
sportovců s postižením absolutně ideální.  

V květnu začala soutěžní sezóna a závody Českého poháru v atletice vozíčkářů lze 
rovněž považovat za vhodnou přípravu směřující k evropskému šampionátu. Z důvodu 
nejasnosti ohledně financí v ČSTPS byl zrušen výjezd reprezentačního týmu na červnové 
mistrovství Slovenska v Banské Bystrici. Přesto se většina sportovců na Slovensko vydala na 
vlastní či oddílové náklady. A tak, když připočteme červencové domácí mistrovství v 
Pardubicích, zjistíme že někteří sportovci letos před ME absolvovali i osm kvalitních závodů. 
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Na počátku srpna uspořádalo 
občanské sdružení Atletika vozíčkářů 
v Nymburce finální reprezentační 
soustředění. Soustředění bylo zaměřeno na 
poslední dopilování technických nedostatků, 
nalezení formy, regeneraci a odstranění 
eventuálních drobných svalových problémů 
a zranění. Nymburské centrum opět nabídlo 
vynikající podmínky a soustředění lze 
hodnotit jako prospěšné.  

 
 

Otevřené mistrovství Evropy v atletice IPC Espoo 2005 
 

Evropský šampionát handicapovaných atletů se ve finském Espoo, předměstí 
Helsinek, uskutečnil v srpnu 2005, necelé dva týdny po mistrovství světa nepostižených. 
Ubytovací a tréninkové prostory byly otevřeny 17.srpna. 18.8. a 19.8. byli klasifikováni noví 
sportovci. Slavnostní zahajovací ceremoniál za účasti finské prezidentky Tarji Halonenové 
proběhl 21.8 pod střechou auly helsinské technické univerzity. Vlajkonošem české výpravy 
byl dvojnásobný paralympijský vítěz, diskař Milan Kubala. Soutěžní klání započala v pondělí 
22.8. dopoledne a byla zakončena o šest dní později, v sobotu 27.8. maratónem.  

Pro účastníky mistrovství bylo 
zajištěno ubytování v prostorech kolejí 
helsinské technické univerzity – v atletické 
vesničce Otaniemi. Soutěže 
handicapovaných atletů probíhaly na 
bezbariérovém stadionu Leppävaara, 
vzdáleném asi 10 minut jízdy autobusem od 
Otaniemi. 

Za občanské sdružení Atletika 
vozíčkářů na mistrovství Evropy odcestovalo 
17 sportovců (R.Běleš, T.Berger, M.Bláha, 
J.Fesslová, V.Foltová, B.Gajdošík, 

E.Kacanu, A.Kisý, J.Kolský, M.Kubala, M.Němec, R.Pohlmann, Z.Sýkora, D.Ščambura, 
P.Šibrava, M.Šperk, J.Štiak) a 7 členů realizačního týmu (J.Bergerová, T.Brůna, J.Fessl, 
V.Hofmanová, J.Kuncová, I.Machová, E.Vindová). 

Česká výprava do dějiště evropského šampionátu byla z kapacitních důvodů 
společnosti Finnair rozdělena do dvou skupin. První skupina odcestovala ve středu 17.8. v 
11:30, druhá hned ve čtvrtek 18.8 stejným letem. Přílet na helsinské letiště Vantaa, vzdálené 
20 km od ubytování v Onaniemi, byl v obou případech ve 14:40 místního času. Návrat do 
Prahy byl pro první skupinu naplánován na neděli 28.8. v 18:00, pro druhou v ten samý 
den v 18:45. 

Cesta bohužel obnovila vleklé zdravotní potíže T.Bergera, který musel být ve Finsku 
vyšetřen místním lékařem a ze zdravotních důvodů nemohl nastoupit k soutěži. Ke 
klasifikacím byli pozváni nováčci, kteří se poprvé účastnili oficiálního závodu na 
mezinárodním poli pod patronací IPC.  M.Bláha, B.Gajdošík, J.Kolský, Z.Sýkora 
i D.Ščambura byli podle očekávání bez problémů zařazeni klasifikační komisí do skupin, ve 
kterých soutěží na domácí scéně.  
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Prvními sportovci Atletiky vozíčkářů zasáhnuvšími na evropském šampionátu do bojů 
o medaile byli Radim Běleš a Bohumil Gajdošík, kteří soutěžili v hodu kuželkou sloučených 
skupin F32/51 již v první den závodů, v pondělí 22.8. od 9:00 hodin. V této soutěži získal 
Radim Běleš stříbrnou medaili. Počasí závodům přálo až do předposledního dne soutěží. 
Páteční odpoledne bylo ve znamení průtrže mračen, silného větru a několika bouřek, které se 

přehnaly nad stadionem Leppävaara. Špatné 
podmínky pokazily loučení se sportovní 
kariérou vlajkonoši výpravy, dvojnásobnému 
paralympijskému vítězi Milanu Kubalovi, 
který přesto v chladu, mokru a větrných 
poryvech dokázal vybojovat evropské 
stříbro. Stříbro získal v posledním závodě s 
českou účastí i Josef Štiak, a to v hodu 
oštěpem sloučených kategorií F55/56. Ve 
stejném závodě vybojoval Martin Němec 
bronz. 

Šampionát byl vypsán jako otevřený, 
a proto se jej zúčastnili i závodníci z ostatních kontinentů. Ve startovních listinách figurovala 
jména špičkových atletů z Kanady, Íránu, Číny nebo Spojených arabských emirátů. V mnoha 
kategoriích byla úroveň srovnatelná s poslední paralympiádou. Mezinárodní paralympijský 
výbor (IPC) vydal pravidlo, že budou prvním třem atletům v každé disciplíně, kde jsou 
evropští i neevropští soutěžící předány medaile otevřeného ME. Kromě tohoto budou předány 
nejlepším sportovcům z evropských zemí i medaile evropského šampionátu při dodržení 
pravidla N-1. V praxi to znamenalo, že se při slavnostních ceremoniálech předávaly medaile 
pro pořadí „open“ a následně byly výpravám distribuovány sady medailí evropských. 

Proto je nyní těžké určit, jak úspěšná vlastně výprava občanského sdružení Atletiky 
vozíčkářů ve Finsku byla. V celkovém pořadí všech národů členové občanského sdružení 
Atletika vozíčkářů získali 3 zlaté (Němec 2x, Šperk), 4 stříbrné (Běleš, Foltová, Pohlmann, 
Štiak) a 6 bronzových medailí (Běleš, Foltová 2x, Kisý, Kubala, Němec). Co se týče 
evropských medailí, je situace samozřejmě příznivější. Zlaté medaile jsou 4 (Němec 2x, 
Pohlmann, Šperk), stříbrných 5 (Běleš, Foltová, Kisý, Kubala, Štiak) a bronzových 6 (Běleš, 
Foltová 2x, Němec, Pohlmann, Štiak). S pořadími na dalších místech je zmatek ještě větší.  

Kromě nesporně vynikajících 
sportovních výsledků zaznamenalo občanské 
sdružení Atletika vozíčkářů úspěch i na 
nesoutěžním poli. Vedoucí sportovní komise 
Atletiky vozíčkářů Iva Machová velmi 
úspěšně absolvovala kurz pro technické 
delegáty i praktické zaškolení během závodů 
evropského šampionátu v Espoo (účastnický 
poplatek za kurz byl uhrazen z prostředků 
sdružení). Následně byla oficiálně 
nominována jako ITO (International 
Technical Official) již pro mistrovství světa 

v atletice IPC, které se v příštím roce uskuteční v nizozemském Assenu. Technický delegát 
dohlíží na dodržování pravidel a průběh soutěže. Při závodech postižených atletů nesmí 
rozhodovat, ale může poskytnout výklad pravidel atletiky IPC oficiálním rozhodčím. Z každé 
disciplíny vypracuje zprávu a hodnocení jednotlivých rozhodnutí, zároveň potvrzuje světové, 
evropské i národní rekordy. Z technických delegátů se skládá komise, která během 
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vrcholných závodů řeší protesty. V průběhu roku působí jako garant kvality soutěží 
postižených atletů v jednotlivých státech, zapsaných v kalendáři IPC.  

 
Přehled výsledků a umístění členů občanského sdružení Atletika vozíčkářů na 

otevřením mistrovství Evropy v atletice IPC Espoo 2005 (v abecedním pořadí): 
 
Radim Běleš F51 
Disk  8.93 m  3.místo (open 3) 
Kuželka 22.68 m 2.místo (open 2) 
 
Milan Bláha F54 
Koule  7.64 m  6.místo (open 6) 
 
Jana Fesslová F55  
Disk  21.45 m (ČR) 9.místo (open 10) 
Koule  6.60 m  10.místo (open 11) 
 
Veronika Foltová F35 
Disk  24.02 m 3.místo (open 3) 
Koule  3.37 m  3.místo (open 3) 
Oštěp  22.95 m 2.místo (open 2) 
 
Bohumil Gajdošík F51 
Disk  6.06 m  9.místo (open 10) 
Kuželka 14.90 m 8.místo (open 9) 
 
Eva Kacanu F54 
Koule  5.91 m  7.místo (open 7) 
 
Aleš Kisý F53 
Disk  16.58 m 7.místo (open 8) ve skupině F54 
Koule  6.84 m  4.místo (open 4) 
Oštěp  15.93 m (ČR) 2.místo (open 3) 
 
Jiří Kolský F54 
Disk  21.05 m 6.místo (open 7) 
 
Milan Kubala F36 
Disk  29.98 m 2.místo (open 3) 
 
Martin Němec F55 
Disk  35.38 m 1.místo (open 1) 
Koule  10.84 m 1.místo (open 1) 
Oštěp  26.14 m 3.místo (open 3) 
 
Rostislav Pohlmann F57 
Disk  45.50 m  3.místo (open 4) ve skupině F58 
Koule  11.72 m 4.místo (open 5) 
Oštěp  37.64 m 1.místo (open 2) 
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Zbyněk Sýkora F55 
Disk  29.42 m 4.místo (open 6) 
Koule  8.05 m  8.místo (open 9) 
 
Dušan Ščambura F55 
Koule  8.92 m  4.místo (open 5) 
Oštěp  21.51 m 6.místo (open 7)  
 
Pavel Šibrava F52 
Disk  14.01 m 4.místo (open 4) 
Koule  6.32 m  8.místo (open 8) 
 
Miroslav Šperk F56 
Disk  36.00 m 1.místo (open 1) 
 
Josef Štiak F56 
Disk  31.82 m 3.místo (open 4) 
Koule  9.48 m  5.místo (open 5)  
Oštěp  28.64 m 2.místo (open 2) 
 
 
 
 

Atletické soustředění nováčků 
 

Soustředění pro začínající sportovce se na atletickém stadionu Gen.Klapálka v Novém 
Městě nad Metují konalo od 5. do 8.10.2005. Ubytováni a částečné stravování bylo zajištěno 
asi 5 km od Nového Města v bezbariérovém penzionu Jehlan. Obědy byly podávány 
v kavárně na stadionu. Počasí bylo slunečné, 
větrné.  

Soustředění se zúčastnili pouze tři 
začínající sportovci, přestože jich účast 
přislíbilo osm. Důvody omluv byly nemoc, 
nástup do školy, rehabilitačního zařízení, 
autoškoly. Ve středu, kdy sportovci 
nastoupili proběhlo seznámení s atletikou a 
jednofázový trénink. Další dny byly tréninky 
dvoufázové. Sportovci si vyzkoušeli vrh 
koulí, hod diskem, oštěpem i kuželkou ze 
zapůjčených vrhačských stolic. Nad 
prováděním zadaných úkolů dohlížela trenérka Vlasta Hofmanová, nováčci měli přidělené 
instruktory vozíčkáře. Nejvíce se dařilo Martinu Zvolánkovi v hodu diskem.  

Poučení pro příští pořádání soustředění: již na schůzi koncem roku zadat termín a 
místo konáni. Včas termín rozeslat osloveným sportovcům (vypracovat předběžné propozice). 
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Hospodaření sdružení v roce 2005 
 

Výdaje (má dáti)  Příjmy (dal) 
pořádání soutěží -48 800 Kč  sponzorské dary 400 100 Kč
soustředění -168 845 Kč  další příspěvky 329 700 Kč
cestovné -47 886 Kč  úroky z bankovního účtu 35 Kč
výplata odměn za práci -112 000 Kč   
zálohová daň -28 000 Kč    
nákup sportovního vybavení -164 057 Kč    
schůze -11 067 Kč    
ostatní drobné platby a nákupy -7 028 Kč    
bankovní poplatky -2 348 Kč    
suma výdajů -590 031 Kč  suma příjmů 729 835 Kč
     
celkový výsledek 139 804 Kč   

 
Sdružení v roce 2005 hospodařilo s příjmy v úhrnné výši 729.835 Kč. Zdrojem příjmů 

byly sponzorské dary firem Megaflex (Trodat) a Komerční Banka, a.s. a účelově vázaný 
příspěvek od Českého paralympijského výboru. 

Náklady na činnost sdružení v roce 2005 činily 590.031 Kč. Nejvyšší náklady byly 
vynaloženy na uspořádání soustředění (29% výdajů) a nákup sportovního vybavení (28%). 

Hospodaření sdružení bylo uzavřeno kladným hospodářským výsledkem ve výši 
139.804 Kč, který bude převeden do příštího roku. 

 

PORTFOLIO VÝDAJŮ
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Závěrečná zpráva revizní komise za rok 2005 
 

Chod občanského sdružení v roce 2005 probíhal v souladu se stanovami sdružení ve 
prospěch jeho členů. Vydané a přijaté doklady za rok 2005 byly formálně zkontrolovány 
a porovnány s výpisy z bankovního účtu u Komerční banky, a.s. 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 Ing. Martin Němec. Použité fotografie Mgr. Alice Tejkalová a archív 
občanského sdružení Atletika vozíčkářů. 

 

 11

http://www.atletikavozickaru.wz.cz/
mailto:atletikavozickaru@seznam.cz

