
 



 2

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. 

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 2007 sdružuje Atletika vozíčkářů celkem 84 členy. Členy 
sdružení je mimo jiných i jedenáct medailistů z posledních tří letních paralympiád. 

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. Smluvně zajistilo reprezentační 
trenéry a pro reprezentanty zakoupilo potřebné sportovní vybavení.  

Členové občanského sdružení Atletika vozíčkářů se potom zúčastnili otevřeného 
mistrovství Evropy v atletice IPC 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. 

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 mistrovství světa Assen 2006. 

Členové občanského sdružení Atletika vozíčkářů se na počátku září 2006 zúčastnili 
světového šampionátu v atletice IPC v nizozemském Assenu. Náklady na účast na mistrovství 
částečně hradil Český paralympijský výbor ze svých sponzorských prostředků, částečně 
Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců a částečně Český svaz tělesně postižených 
sportovců.  

Pro další rozvoj sportu Atletika vozíčkářů pravidelně pořádá soustředění pro nováčky 
a začínající sportovce.  
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Činnost sdružení v roce 2007 
 
Občanské sdružení Atletika vozíčkářů se v roce 2007 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.  

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

Sdružení zajistilo uvedení všech závodů KB Českého poháru 2007 do soutěžního 
kalendáře mezinárodní federace IWAS (International Wheelchair and Amputee Sports 
Federation) a mezinárodního mistrovství České republiky do kalendáře Mezinárodního 
paralympijského výboru IPC (International Paralympic Committee), aby splněné kvalifikační 
limity mohly být oficiálně uznány. 

Rok 2007 byl důležitý pro plnění kvalifikačních limitů na paralympijské hry 2008 
v Pekingu. Předsednictvo sdružení se proto v roce 2007 zaměřilo na vytvoření dostatku 
příležitostí handicapovaným atletům k jejich plnění. V březnu se členové sdružení zúčastnili 
halového mistrovství Slovenska Istropolitana Indoor´07 v Bratislavě s vynikajícími 
výsledky.  

V červnu reprezentační tým poměřil síly především s britskými atlety na 
International Wheelchair Athletics Competition ve Stoke Mandeville. V červenci se 
reprezentanti vydali do Singenu poblíž Bodamského jezera na otevřený německý šampionát. 
V září sdružení pomohlo třem atletům reprezentovat Českou republiku na Světových hrách 
IWAS na Tchaj-wanu.  

Občanské sdružení Atletika vozíčkářů rovněž v průběhu roku zajišťovalo přípravu 
širšího reprezentačního týmu pro všechny závody. V lednu v Českých Budějovicích 
a v únoru v Olomouci uspořádalo zimní víkendová soustředění, na přelomu dubna a května 
reprezentační soustředění ve sportovním centru v Nymburce. 

Náklady na činnost sdružení byly v roce 2007 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 a díky podpoře Nadace Vodafone Česká 
republika. Olomoucká společnost Nutrend, vyrábějící sportovní výživové doplňky, poskytla 
reprezentantům exkluzivní padesátiprocentní slevu na své výrobky. 

Pro další rozvoj sportu uspořádala na počátku května Atletika vozíčkářů soustředění 
pro nováčky a začínající sportovce ve sportovním centru ČSTV v Nymburce. Soustředění 
nováčků se uskutečnilo díky grantu Nadace Vodafone Česká republika. 
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Český pohár 2007 
 

Devátý ročník soutěže handicapovaných atletů se pod názvem KB Český pohár 
v atletice vozíčkářů 2007 skládal ze šesti závodů, které uspořádala Hvězda SKP Pardubice 
(8. 5. 2007), SK Moravia Brno (2. 6. 2007), AK Olomouc (16. 6. 2007), AFK Chrudim (28. 7. 
2007), SK Nové Město nad Metují (4. 8. 2007) a  FTVS UK Praha (22. 9. 2007).  

Celkovou vítězkou ženské soutěže se ziskem 258 bodů stala Martina Kniezková 
z SK Nové Město nad Metují před loňskou vítězkou Janou Fesslovou z Hvězdy SKP 
Pardubice s 240 body a třetí Evou Kacanu z AK Olomouc, která získala 219 bodů.  

Pořadí mužů letos vyhrál Radim Běleš z SK Nové Město nad Metují, když získal 255 
bodů, druhý byl Martin Němec z pardubické Hvězdy s 237 body a třetí rovněž pardubický 
Martin Zvolánek s 216 body.  

 
1. kolo (Pardubice 8. 5. 2007) 

Na státní svátek 8. května začal v Pardubicích již devátý ročník Českého poháru 
v atletice vozíčkářů. Pardubický závod oslavil výročí – vozíčkáři se na atletickém mítinku v 
Pardubicích objevili již podesáté. I letos byla jejich soutěž vložena do silničního závodu 
nehandicapovaných, tentokrát se jednalo o běh na 15 kilometrů. 

Soutěž žen vyhrála dvojnásobná paralympijská vítězka a dvojnásobná mistryně světa v 
hodu diskem skupiny F52 Martina Kniezková, když hodem dlouhým 12,96 metru splnila A 
limit na bezmála 116 %. Další limitářkou se stala aktuální mistryně světa ve vrhu koulí 
skupiny F54 Eva Kacanu, která pokusem 6,18 m překonala limit dokonce o 124 %, 
a v prvním pohárovém kole urvala druhé místo.  

Před začátkem sezóny přestoupila Jana Fesslová v rámci ČATHS z SK Nové Město 
nad Metují do Hvězdy SKP Pardubice, na domácím kolbišti obsadila 3. příčku, a ze závodu 
navíc vytěžila hned dva paralympijské limity. Diskařských 21,65 metru znamená splnění A 
limitu na 103 %, 13,32 m v oštěpu pak překonání B limitu o stejnou hodnotu. 

Mužskou část pardubického kola 
opanovali kuželkáři skupiny F51. 
Dvacetičlennému startovnímu poli 
dominoval stříbrný medailista z MS v 
Assenu a z paralympiády v Aténách v této 
disciplíně Radim Běleš, který poslal 
nezvyklé atletické náčiní až do vzdálenosti 
25,73 m, a splnil áčkový limit na 118 %. 
Radim Běleš je úřadujícím paralympijským 
vítězem v hodu diskem, což potvrdil i na 
prvním letošním závodě, kde si v této 
disciplíně splnil A limit na necelých 104 % za 9,17 m.  

Druhé místo patřilo v Pardubicích domácímu Martinu Zvolánkovi, který bodoval 
nečekaně kuželkou, když hodem dlouhým 24,04 překonal paralympijský standard o 111 %. V 
disku, ve kterém v Assenu získal stříbro, plnil na 106 %. Mezi kvadruplegiky se na třetí místo 
vklínil vítěz loňského Českého poháru Martin Němec, jenž získal limit ve vrhu koulí o 
hodnotě necelých 110 % a v hodu diskem 104 % za 11,18 respektive 35,48 metru. 

Velký comeback předvedl Karel Liška, účastník MS 1998 v Birminghamu, který už 
několik let nezávodil. Těsně před začátkem pardubické soutěže se zaregistroval do OSAV, 
aby následně hodil kuželku na 23,88 m a pojistil si A limit za 110 %. Účastnické standardy na 
paralympijské hry v Pekingu přehodili na 1. kole Českého poháru ještě diskaři Miroslav Šperk 
(104 %) a František Pürgl (108 %) a nováček Jan Vaněk v kuželce (104 %). Oštěpař Josef 
Štiak si připsal „pouze“ překonání B limitu v hodu diskem skupiny F 56 o dva centimetry. 
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2. kolo (Brno 2. 6. 2007) 
První víkendovou sobotu v červnu se již tradičně v Brně konal devátý ročník 

KB Českého poháru v atletice vozíčkářů pod názvem Velká cena města Brna.  
Na stadionu Techniky Brno ve sportovním areálu Pod Palackého vrchem bylo počasí 

opět proměnlivé, větrné a deštivé, i když oproti loňskému ročníku pršelo až v samém závěru. 
Atleti se museli vyrovnat s nástrahami počasí a kupodivu to lépe svědčilo „kvadroušům“. 
Vyhráli jak kategorii žen, tak kategorii mužů kde dokonce brali první tři místa. 

I přes nepříznivé povětrnostní podmínky však padaly na 2. kole KB Českého poháru 
v Brně účastnické limity na paralympiádu v Pekingu 2008 a to 12 x „A“ a 4 x „B“ limit. Díky 
sankcionování závodu mezinárodní sportovní federací IWAS jsou veškeré splněné limity 
platné.  

 
3. kolo (Olomouc 16. 6. 2007) 

Velkým překvapením pro pořadatele 3. kola KB Českého poháru v atletice vozíčkářů 
byla nezvykle malá účast startujících. Celkový počet 16 závodníků (12 mužů a 4 ženy), to v 

Olomouci na ČP ještě nezažili. Hlavní příčinou 
byly pravděpodobně závody florbalu a stolního 
tenisu, které se konaly souběžně. Na soutěži také 
scházeli sportovci SK Moravia Brno, kteří v 
předchozích letech přijížděli v hojném počtu.  

Také výsledky soutěže u mužů byly 
překvapením: poprvé v letošním roce v soutěži 
zvítězil Martin Němec, u žen to bylo jako 
tradičně; na prvním místě skončila Martina 
Kniezková.  

Dalším překvapením byl Pavel Šibrava, 
který v loňském roce oficiálně ukončil svou dráhu 

reprezentanta a odebral se do tzv. sportovního důchodu, ale právě tento status mu evidentně 
velice svědčí neb překvapil výkonem 14,41 m.  

 
4. kolo (Chrudim 28. 7. 2007) 

Zrekonstruovaný chrudimský stadion V Průhonech hostil poslední červencovou sobotu 
4. kolo KB Českého poháru 2007. Kromě tuzemských závodníků se IWAS sankcionovaného 
závodu zúčastnili i sportovci ze Spojených arabských emirátů, Chejon Fernandes z Řecka 
a Rakušan Georg Tischler, paralympijský vítěz ve vrhu koulí třídy F54 z Atén.  

Největší překvapení přinesla ženská soutěž, ve které byla poprvé v historii Českého 
poháru poražena dvojnásobná paralympijská vítězka v hodu diskem Martina Kniezková. 
Zatímco Martině její disciplína příliš nevyšla, koulařka Eva Kacanu vrhla pouhé 2 centimetry 
pod hranici českého rekordu a obsadila první příčku.  

V kategorii mužů se v Chrudimi situace vrátila k obvyklému letošnímu scénáři když, 
díky vynikajícím výkonům, zabrali první dvě místa kuželkáři Radim Běleš a Martin 
Zvolánek. Na lajně vyznačující pětadvacet metrů od sebe oba borce dělilo pouhých 40 
centimetrů, a pokud příští rok pojedou na paralympiádu, budou oba bojovat o medaile. 
Rovněž Martin Němec překonal ve vrhu koulí hranici tisíce bodů, což však tentokrát stačilo 
jen na třetí příčku.  

V Chrudimi se letos poprvé objevil i Aleš Kisý, který se před sezónou stal členem 
pořádajícího oddílu. Aleš se během soutěžní přestávky vybavil novou vrhačskou ručkou z 
listového pera, a hned při svém prvním startu splnil paralympijský B limit, přičemž o pouhé 4 
centimetry zaostal pod hodnotou A limitu. Hranici paralympijského B limitu poprvé pokořil i 
Milan Bláha, další koulař v tílku domácího AFK. 
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5. kolo (Nové Město nad Metují 4. 8. 2007) 
Předposlední kolo KB Českého poháru v atletice vozíčkářů proběhlo 4. srpna v 

Novém Městě nad Metují. Atleti pořádajícího sportovního klubu obsadili v mužské i ženské 
části soutěže stříbrné příčky.   

Vítězství z minulého kola v Chrudimi dokázala potvrdit koulařka AK Olomouc Eva 
Kacanu, i když jejích 6,43 m bylo méně než 
posledně a diskařka Martina Kniezková se 
dokázala zlepšit skoro o metr. Jana Fesslová 
z Hvězdy SKP Pardubice vylepšila svůj 
vlastní český rekord v hodu diskem 
kategorie F55. Před posledním kolem, které 
bude 22. září v Praze, vede celkové pořadí 
Martina Kniezková právě před Janou 
Fesslovou.  

V závodě mužů padl národní rekord 
hned třikrát. Martin Zvolánek dokonce 
překonal hodnotu aktuálního světového 
rekordu v hodu diskem skupiny F51. Další český rekord padl ve vrhu koulí třídy F54 a 
postaral se o něj Milan Bláha z AFK Chrudim. Rekordní oštěp pak vylétl z ruky Zbyňka 
Kamaráda z Hvězdy SKP Pardubice.   

Martin Zvolánek z Hvězdy SKP Pardubice novoměstské kolo svým rekordním hodem 
samozřejmě vyhrál. Za ním skončil Radim Běleš, jenž díky 24 metrům a 16 centimetrům, 
které hodil kuželkou, rozrazil pardubický dvojblok a Martina Němce i přes 
sedmatřicetimetrový hod diskem odstavil na třetí příčku.   

O 13 centimetrů splnil A limit na paralympijské hry v Pekingu chrudimský Aleš Kisý 
ve vrhu koulí skupiny F53. Stejných třináct centimetrů teď chybí k A limitu jeho oddílovému 
a koulařskému kolegovi Bláhovi v kategorii F54.  

 
6. kolo (Praha 22. 9. 2007) 

Poslední kolo KB Českého poháru v atletice vozíčkářů uspořádal 22. září Sportovní 
klub FTVS UK na svém stadionu a přilehlých vrhačských prostorech v Praze 6 – Veleslavíně. 

Kromě kompletní špičky domácích 
závodníků se kola zúčastnili i bulharští a 
řečtí sportovci, kteří si v Praze splnili 
paralympijské limity.  

Pražské kolo nejlépe sedělo diskařům 
– první místo patřilo pardubickému Martinu 
Zvolánkovi, druhé Radimu Bělešovi z SK 
Nové Město nad Metují a třetí Martinu 
Němcovi z Hvězdy Pardubice. Ženskou 
soutěž ovládla olomoucká koulařka Eva 
Kacanu, která pouhý den po návratu z 
taiwanských Světových her IWAS porazila 

Janu Fesslovou, Martinu Kniezkovou i Evu Táborskou.  
V celkovém pořadí ženské části KB atletického poháru za rok 2007 zvítězila Martina 

Kniezková z Nového Města nad Metují před pardubicky hvězdnou Janou Fesslovou a Evou 
Kacanu z AK Olomouc. Soutěž mužů vyhrál novoměstský Radim Běleš před Martiny 
Němcem a Zvolánkem z Hvězdy SKP Pardubice.  
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Mezinárodní mistrovství České republiky Olomouc 2007 
 „Všichni spolu a ve velkém počtu“ 

 
243 závodníků z 20 zemí. Říkáte si, že je to slušný počet sportovců na menší evropský 

šampionát? Máte pravdu, ale o mistrovství Evropy nepíšu. 
Tak kvalitní konkurence byla na Mezinárodním mistrovství 
republiky v atletice tělesně postižených 2007 v Olomouci.   

Navíc ho zaštítil Mezinárodní paralympijský výbor, 
takže se na něm daly plnit limity na paralympijské hry v 
Pekingu. To se povedlo jak atletovi na vozíku Josefu 
Štiakovi, který skvělým výkonem v hodu diskem 35 metrů a 
97 centimetrů konečně dobyl po řadě B-limitů z letošní 
sezóny vytoužené "áčko", tak třeba spasticky handicapované 
Daniele Vrátilové v běhu na 100 metrů. To, že Daniela spolu 
s dalšími kolegy z reprezentace Spastic Handicap startovala 
na mistrovství republiky pořádaném tělesně postiženými, 
bylo na české poměry unikátní. Stalo se tak vůbec poprvé v 
novodobé historii českého sportu handicapovaných.   

Zvládnout takový počet sportovců nebylo 
organizačně jednoduché. „Nejhorší bylo transportovat lidi z letiště do Olomouce, ale díky 
Českým drahám se to povedlo. Jejich pracovníci sice nebyli zvyklí na tolik vozíčkářů naráz, 
ale zvládli to a Pendolino se všem moc líbilo,“ usmívala se členka realizačního týmu a 
mistryně světa ve vrhu koulí Eva Kacanu. Ta měla velkou radost, že v domácím prostředí 
vyhrála vrh koulí své kategorie výkonem 6 metrů a 53 centimetrů, který je na hranici českého 
rekordu: „Musím se přiznat, že vzhledem ke stresu a přípravám tady v závěru jsem neměla 
příliš času na trénink, ale su hrozně ráda, že se to povedlo. Kuriózní je, že já se poslední tři 
závody pořád motám kolem téhle vzdálenosti, kdy mi zbývají 2 centimetry do českého 
rekordu.“   

I přes velký počet závodníků časový harmonogram soutěží šlapal přesně podle plánu, 
což nebývá všude zvykem. Problémy byly jen s vyhlašováním, na které bylo obtížné 
shromáždit včas všechny závodníky. Na mistrovství padlo několik světových rekordů. Pár 
závodníků ale mělo smůlu, mezi nimi i česká atletka Martina Kniezková. Při měření jejich 
výkonů rozhodčí nedodrželi postup měření 
nutný pro uznání světového rekordu a výkony 
sportovců tak sice byly zaznamenány, ale ne 
jako světová maxima.  

Naopak šťastným rekordmanem, u 
kterého proběhlo při měření vše, jak mělo, byl 
stříbrný medailista z MS v Assenu Martin 
Zvolánek. V hodu diskem nejvíce postižených 
vozíčkářů stanovil závodník Hvězdy Pardubice 
nový světový rekord v hodnotě 10 metrů a 71 
centimetrů. „Je to skvělé, byl jsem na sebe 
zvědavý, mám zánět v kotníku, beru antibiotika a nemohl jsem se kvůli tomu připravit tak, jak 
bych si představoval,“ zářil po skončení disciplíny Zvolánek. Jeho kategorie patří v letošní 
sezóně k těm nejnabitějším. Skvělých výkonů na hranici světového rekordu, zejména v hodu 
kuželkou, v nich totiž dosahují nejen pardubický atlet, ale také jeho týmový kolega Jan 
Vaněk, českobudějovický Karel Liška nebo ostřílený reprezentant a paralympijský vítěz z 
Atén Radim Běleš z SK Nové Město nad Metují. „S Radimem jsme skvělí kamarádi, 
hecujeme se, to jo, ale spíš při tréninku, když se spolu sejdem,“ usmíval se Martin Zvolánek. 
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Činnost reprezentačního týmu v roce 2007 

O víkendu 19. až 21. ledna 2007 se v Českých Budějovicích uskutečnilo první zimní 
soustředění atletiky vozíčkářů. Dvě tréninkové jednotky zaměřené na vytrvalostní přípravu a 

hry proběhly v tělocvičně integrované 
střední stavební školy, dvě posilovací v hale 
1. Centra zdravotně postižených jihočeského 
kraje. Náplň přípravy pro sedmičku 
sportovců měl na starosti reprezentační 
trenér Tomáš Brůna, fyzioterapeutka Šárka 
Špaňhelová se postarala o potřebné 
protažení. 

Druhého únorového víkendu roku 
2007 se v Olomouci uskutečnilo druhé 
víkendové soustředění reprezentačního týmu 
Atletiky vozíčkářů. Pětice reprezentantů 

měla pro tři speciální tréninkové jednotky k dispozici atletický tunel AK Olomouc, kompletně 
vybavený pro vrhy a hody vozíčkářů diskem i koulí do sítě. Na řadu přišly i oblíbené 
medicinbaly, propriomed, aquahit, 
posilovna, a díky vzpěračskému výkonu 
fyzioterapeutky také protažení na žíněnkách. 
V sobotu dopoledne si sedící i chodící 
účastníci soustředění zahráli ve sportovní 
hale házenou a basketbal na vozících. 

Atleti vozíčkáři na soustředění 
reprezentačního týmu ve sportovním centru 
ČSTV v Nymburce zvládli před začátkem 
soutěžní sezóny, díky pěknému počasí, 
odházet potřebné množství tréninkového i 
soutěžního náčiní, a také nazvedat příslušné 
metráky v posilovně. Během desetidenního soustředění byl pravidelně zařazován aerobní 
trénink v hale – basketbal nebo florbal na vozíku. 

Atleti si při takovéto třetí fázi 
zpravidla dali tak do těla, že si nikdo 
nedovolil zanedbávat regeneraci. 
Fyzioterapeutky měly plné ruce práce a ve 
vířivce byla každý večer hlava na hlavě. Jak 
reprezentantům příprava sedla, a jak poctivě 
využili možností nymburského tréninkového 
centra se ukázalo při prvním kole KB 
Českého poháru v Pardubicích, na kterém 
byl zahájen hon za plněním limitů na 
paralympijské hry 2008 v Pekingu. 
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Istropolitana Indoor ´07 
 

Tradiční úvodní mítink atletické sezóny handicapovaných, bratislavská Istropolitana, 
byla letos ve znamení účastnické regrese. V hale Elán se v sobotu 24. února 2007 sešel 
výjimečně malý počet závodníků. Hvězdy, které zdobily minulý ročník, byste tentokrát na 
startovní listině hledali marně.  

Domácí reprezentantka skokanka Lenka Gajarská, nejúspěšnější atletka Istropolitany 
´06 Veronika Foltová nebo český světový rekordman Roman Musil, zřejmě vypustili halovou 

sezónu a na plnění paralympijských limitů se 
zaměří až pod otevřeným nebem. Rakouský 
koulař Georg Tischler se sice přihlásil, ale do 
Bratislavy rovněž nedorazil. Neshoda mezi 
Slovenským atletickým svazem zdravotně 
postižených a východoslovenským AK 
Proficio stále trvá, a proto v hale Elán chyběl 
jeho předseda, aktuálně bronzový oštěpař z 
MS v Assenu Július Hutka, i další slovenští 
vozíčkáři. 

Největším tahákem „podujatia“ tak 
byl souboj malých mužů. Domácí šampión, mistr světa a světový rekordman Marek Margoč 
sice ohlásil útok na hodnotu světového koulařského rekordu kategorie F40 (10,22 m), ale v 
prvním letošním závodě se s optimální formou nepotkal. Nejenže o jeden centimetr zůstal pod 
hranicí 10 metrů, ale ani ve své kategorii nevyhrál. Na rozdíl od něj Mathias Mester z 
Německa čtyřkilové kulaté náčiní za desítku poslal, a o tři centimetry zvítězil. Margoč se na 
mítinku představil v nezvyklé vícebojařské roli, kromě koule si vyzkoušel i běh na šedesát 
metrů a dálku, ale také v těchto disciplínách byl německý reprezentant úspěšnější. 

Sportovci Atletiky vozíčkářů byli 
letos v Bratislavě pouze čtyři, méně než 
bývalo obvyklé. Z koulařů specialistů chyběl 
především nemocný Milan Bláha. Ve 
spojených kategoriích F54 a F55 si spolu 
zazávodily Eva Kacanu s Janou Fesslovou. 
Kvůli zmatkům s přepočty nebylo jasné, 
která z českých reprezentantek byla 
úspěšnější. Pořadatelé za vítězku označili 
Fesslovou. Ta se do sektorů vrací po 
zdravotních komplikacích a jejích 6,54 m 
jistě není výkon, se kterým by se letos spokojila. Mistryně světa z Assenu Kacanu stihla 
kromě vrhání dělat i rozhodčí a atmosféru závodů si dokázala užít, přestože na ní za 6,35 m 
zbyla pouze stříbrná medaile. 

V kategorii F55 mužů se spolu, a se dvěma slovenskými nováčky, utkali Dušan 
Ščambura a Martin Němec. Ščambura se ze všech sil snaží o návrat do reprezentačního týmu 
a jeho metou byla desetimetrová vzdálenost. Při snaze o její překonání překonal mez pevnosti 
hned tří upínacích popruhů, a přestože po neplatném pokusu dostal možnost opravy, byl 
natolik vyveden z koncentrace, že se musel spokojit s výkonem 9,32 m. Kategorii F55 tak 
vyhrál Němec, díky úvodnímu pokusu který měřil 11,45 m. 

Stejně jako ve sloučeném ženském závodě měli pořadatelé problémy i při výpočtu 
nejlepšího mužského výkonu mítinku. Za použití starých přepočtových tabulek IPC nakonec 
vyhlásili německého reprezentanta Mathiase Mestera.  
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International Wheelchair Athletics Competition 
 

Během víkendu 9. až 10. června uspořádala Britská vozíčkářská atletická asociace 
(British Wheelchair Athletics Assiociation) v anglickém Stoke Mandeville mezinárodní 

vozíčkářské atletické závody (International 
Wheelchair Athletics Competition). Závody 
měly navázat na tradici 
Stokemandevillských her, a v letošním roce 
kdy atletika nemá evropský šampionát, být 
jedním z vrcholů atletiky handicapovaných. 

Jenže kromě domácích atletů se jich 
zúčastnila jen početná výprava z Irska, Pieter 
Gruijters z Nizozemí a jedenáct vozíčkářů 
z České republiky. Bez ohledu na to, a 
přestože po oba soutěžní dny vládlo 

neanglicky horké počasí, měly závody dobrou atmosféru, ke které přispěli jak striktní 
rozhodčí, tak hodnotné výkony včetně světového rekordu Pietera Gruiterse a několika 
národních rekordů českých vrhačů. 

 
Where paralympism was born 

Stoke Mandeville je součástí města Aylesbury. Krom nemocnice je v něm i sportovní 
centrum pro handicapované jež během druhé světové války vybudoval německý uprchlík, 
neurochirurg Ludwig Guttmann.  

Guttmannn byl v únoru 1944 požádán britskou vládou, aby ve Stoke Mandeville 
založil Národní centrum pro léčbu poranění míchy a začlenil sport do rehabilitace pacientů. 
Sport se stal součástí léčby. Guttmann jej používal jako přirozené nápravné cvičení, k obnově 
aktivity mysli a získání sebedůvěry. Sport 
postižených se stal víc než jen formou 
terapie, postupně se vyvinul do současné 
podoby. Guttmann tak byl jakýmsi „otcem 
paralympismu“ a je přirovnáván k 
zakladateli moderního olympismu, baronu 
de Coubertin.  

Stoke Mandeville se stalo centrem 
sportu handicapovaných nejen ve Velké 
Británii, ale i celosvětově. V roce 1984 se 
v něm uskutečnily VII. paralympijské hry 
(ve spolupořadatelství s New Yorkem), kterých se zúčastnilo 2.300 sportovců z pětačtyřiceti 
zemí. Stoke Mandeville bylo sídlem mezinárodní federace ISMWSF (International Stoke 
Mandeville Wheelchair Sports Federation), ze které se před několika lety vyklubala IWAS 
(International Wheelchair & Amputee Sports Federation).  
 

Never fly with Thomsonfly 
Čeští atleti vozíčkáři vyrazili do Anglie už ve středu 6. června večer. Přestože letecká 

společnost Thomsonfly potvrdila přepravu 11 vozíčkářů, nastaly při odbavení na pražské 
Ruzyni obvyklé potíže. Služba na letišti nebyla ze strany Thomsonfly informována o potřebě 
naložení takového množství nechodících pasažérů do letadla. Chlápek za přepážkou si navíc 
nebyl jistý, jestli vozíčkářská jedenáctka na palubě neodporuje bezpečnostním předpisům. 
Nakonec se vše podařilo vyřešit a odbavení výpravy včetně vysokohmotnostního sportovního 
náčiní proběhlo bez problémů. 
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Boeing 737-800, který nás do Anglie dopravoval, byl údajně pouhé 4 týdny v provozu 
a ještě voněl novotou. Po přistání na Lutonu, který není vybaven choboty, proběhly zase 
menší zmatky, neboť ani cílové letiště nebylo leteckou společností o nebezpečné zásilce 
informováno. Místní lady ve slušivých zelených vestičkách situaci zvládly, z letadla nás 
vyndaly a ujistily, že při zpáteční cestě na nás budou nachystány. 

Před lutonským letištěm nás již očekával školní mikrobus s přívěsem a přívětivě 
chrchlajícím šoférem. Ten se během noční jízdy z Lutonu do Stoku zřejmě pokoušel vymazat 
časové manko a projížděl spícím anglickým venkovem neuvěřitelným stylem, díky kterému 
nebylo možné poznat, po které straně silnice se to v Anglii vlastně jezdí. 
 

D-Day minus two 
Několik z nás se už závodů ve Stoke Mandeville v minulosti zúčastnilo. Nostalgicky 

jsme vzpomínali na dvacetilůžkové hangáry obývané s nejrůznějšími exotickými výpravami a 
na společné multitoalety, sdílené podobným způsobem. Od té doby se však Guttmannovo 
sportovní centrum pochlapilo a v nové budově Olympic Lodge nabídlo lepší bydlení ve 
dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.  

První den pobytu využila většina účastníků v rámci aklimatizace k výletu do 
Aylesbury. Někteří vyrazili po svých nohou 
a kolech, jiní využili linku číslo 54. Zbyněk 
Sýkora s Mírou Šperkem zjistili, že by každý 
druhý autobus, jezdící na této lince 
v půlhodinových intervalech, měl být 
nízkopodlažní. Pro cestu tam to platilo, při 
návratu už ne. Když na autobusové nádraží 
v centru města přijížděl jeden nepřístupný 
doubledecker za druhým, zželelo se 
místnímu vousatému dispečerovi čtyř 
nebohých českých vozíčkářů natolik, že pro 

nás vypravil speciální bus, který nás hodil kam jsme potřebovali. 
Pátek před závody pak byl ve znamení finálního tréninku. Od deseti dopoledne do 

jedenácti patřil stadion Britům, odpoledne byl náš. Všichni jsme jemně poladili formu 
a nedůvěřivě sledovali vanilkové nebe, jestli náhodou zase nebudeme závodit v mokru.  

 
Competition! 

Sobotní ráno nás překvapilo hned několikrát. Obloha byla bez mráčku a Fahrenheit na 
teploměru šplhal zběsile vzhůru. Závody 
začaly opravdu v čase, ve kterém začít měly. 
Rozhodčí se striktně drželi ostrovních regulí 
a před každým pokusem troubili na výstrahu. 
Poněkud divně si vyložili rok platné pravidlo 
o umisťování vrhačské konstrukce do kruhu, 
ale po připomínkách a nakouknutí do knihy 
uznali, že nohy ve vzduchu opravdu mohou 
přesahovat do sektoru.  

Dvě minuty na přípravu závodníka 
k soutěži přidělili místo sportovcům dámám 
v technické četě, které předem údajně trénovaly a byly schopné ukurtovat kozu nejdéle za 
minutu a půl. 
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Nejhodnotnější výkony z české výpravy předvedl během obou závodních dnů Pepa 
Štiak. Ve všech třech disciplínách si vylepšil 
osobní rekordy, v oštěpu a kouli to 
znamenalo dokonce národní maxima. 
Bohužel ani v jedné z disciplín zatím nehodil 
za hranici A limitu na paralympijské hry v 
Pekingu. 

Jana Fesslová si naopak k 
diskařskému A limitu v disku splnila ještě 
oštěp a kouli. Martina Kniezková doplnila 
oštěp. Miroslav Šperk si vylepšil season best 
a zvýšil už překonaný diskařský limit a 
Zbyněk Sýkora si udělal nový osobní rekord 
v disku v zapamatovatelném tvaru 31,31. Dušan Ščambura si zlepšil oštěpařský osobák 
a kromě toho zajel i několik závodů na 400 a 800 metrů. Pavel Šibrava svou mezinárodní 
diskařskou kariéru uzavřel rovnými čtrnácti metry. 

 
Bomb Threat 

Guttmannovo sportovní centrum jsme, po společném focení v červené, opouštěli 
v pondělí v poledne stejným mikrobusem s přívěsem, se stejným řidičem, stejnou sportovní 
jízdou. Náš driver měl údajně domluvený další kšeft a očividně spěchal aby jej stihl. 

Když jsme doklouzali na lutonské letiště vzaly jeho plány za své. Z letiště proudily 
davy lidí které usměrňovali pořadatelé v barevných vestách. Kolemjdoucí nám sdělili, že se 
jedná o bombu nebo požár, nikdo nesmí dovnitř a žádná vozidla nemůžou odjet. Po půlhodině 
čekání a několika falešných vlnách v davu bylo zjištěno, že se jednalo o technickou závadu a 
Luton začal fungovat normálním způsobem. 

Odbavení na přepážce jsme tentokrát zvládli excelentně a po zvýšené bezpečnostní 
prověrce dychtivě vyrazili ke gejtu 24. Jaké 
bylo naše překvapení, když ve čtyřiadvacítce 
bylo místo do Prahy odbavováno letadlo do 
Malagy. Naše brána prý může být změněna, 
což bude oznámeno na obrazovkách. Jenže 
v odletové hale žádné nebyly. Proto když 
přistálo letadlo Thomsonfly a zarolovalo ke 
gate č. 22, vydali jsme se tam. Bohužel 
odsud nás poslali zpátky na 24. 

Zdejší letuška biletářka mrkla 
zkušeným okem z okna a pošeptala nám ať 
jdeme do dvaadvacítky, že tam je letadlo 
Thomsonfly. Když jsme oponovali, že nás právě odtamtud vyhnali, zavolala na ústřednu a 
dozvěděla se, že naše letadlo teprve přistálo a bude přistaveno k bráně č. 20. Vzápětí to 
důrazně hlásil i tlampač.  

Ve dvacítce jsme vzbudili pozdvižení, neboť přes veškeré sliby z minulé středy na nás 
pozemní personál nachystán nebyl. Gate 20 nebyla vybavena výtahem, a místním 
uniformovaným holkám vrtalo hlavou jakže se vlastně dostaneme dolu na plochu a do letadla. 

Nakonec přijuchala nejzkušenejší WAAFka, která věděla že výtah je ve dvaadvacítce, 
promptně nás svezla na plochu, nechala naložit do zvedací plošiny a postupně napáskovat do 
letadla. I přes falešný poplach a gejtí rejdy jsme nakonec z Lutonu odletěli s minimálním 
zpožděním.  
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Mezinárodní mistrovství Německa Singen 2007 

Atleti vozíčkáři se během předposledního červencového víkendu zúčastnili otevřeného 
atletického mistrovství Německa v Singenu. Na šampionát dorazil značný počet sportovců z 
nejrůznějších zemí. Přestože vyhlášená německá organizace kulhala – pořadatelé nepustili do 
soutěže IAAF certifikované disky, pro vozíčkářské vrhy nebyly zajištěny upínací popruhy, 
některé vrhačské a skokanské sektory měly daleko k regulérnosti – bylo k vidění nemálo 
kvalitních výkonů.  

Exxon Valdez 
Cesta do Singenu neměla daleko k ekologické katastrofě. Osádky tří z pěti PKW, 

kterými jsme jeli, měly před překročením německých hranic spicha na benzínce v Rozvadově. 
Když si Martin Němec, ve snaze dorovnat hladinu, natankoval naftu do boty místo do nádrže, 
mimoděk naznačil téma pro dalších pět set kilometrů. 

Skoro okamžitě po pasové kontrole se totiž Dušanovi Ščamburovi uvolnila benzinová 
hadička. Dušan odstavil benzinové čerpadlo aby mu nevytekl všechen benzín z plné nádrže, 
a jen díky pohonu na LPG mohl pokračovat v další cestě. Problém byl ovšem v tom, že na 
propanbutanovou nádrž jeho auto ujede jen asi 300 kilometrů, a proto bylo vyhlášeno pátrání 
po pumpě, která má v sortimentu autogas.  

 
Předskokan Pišta 

Prvním českým sportovcem, který zasáhl do německého otevřeného mistrovství, byl 
v rámci pátečních závodů veteránů paralympijský vítěz v hodu oštěpem z Atlanty, šedesátiletý 
Štefan Danko. Štefan se značným náskokem vyhrál všechny tři vrhačské disciplíny, a po 
prvotní nervozitě se nadchl natolik, že přislíbil start na dalším kole KB Českého poháru 
v Chrudimi.  

Díky velkému slučování sedících atletů byly mistrovské soutěže velmi nabité, přesto 
už v pátek našim barvám přinesly několik medailových umístění. Nejlépe si vedl Martin 
Zvolánek, který vyhrál kuželku s rovnými 
tisíci body. Sloučený oštěp mužů vyhrál 
spastik Roman Musil, Martin Němec byl za 
dalším spastikem Bin Abbasem z UAE třetí. 
  

V sobotu dopoledne se koulelo, a 
kvůli rozdílné hmotnosti náčiní byli 
tentokrát spastici a vozíčkáři zvlášť. Díky 
tomu se mohli stát mezinárodními mistry 
Německa Roman Musil i Martin Němec.  

Sobotní odpolední program byl 
poznamenán bouřkou s průtrží mračen, a soutěž v disku vozíčkářek byla ukončena po třech 
odházených pokusech. Jana Fesslová skončila třetí za tradičním domácím tandemem 
Buggenhagen-Willing.  

  
Vozíčkářský megadiskus 

Ke slučováním disku mužů, který byl na programu poslední den mistrovství, se 
pořadatelé postavili opravdu velkoryse. Do společné soutěže nastoupili všichni kvadruplegici, 
paraplegici i spastici. Osmnáctičlenné startovní pole bylo pro kvalifikaci rozděleno na tři 
skupiny a nejlepší osmička házela už ve společné výseči.  

Světovou extratřídu opět předvedl Roman Musil, který byl po kvalifikaci čtvrtý. Ve 
finále se zlepšil skoro o dva metry, celou soutěž vyhrál, do té doby vedoucího Martina 
Zvolánka odsunul na druhou a Martina Němce ze třetí na čtvrtou příčku. 



 14

 
IWAS World Games 2007 

 
Od 9. do 19. září 2007 proběhly na 

Tchaj-wanu světové hry mezinárodní 
federace IWAS. Součástí her bylo i atletické 
mistrovství světa IWAS, kterého se 
zúčastnili sportovci OSAV Eva Kacanu, 
Martin Němec a Dušan Ščambura, jež na hry 
doprovázela Jana Kuncová. Vedoucí 
sportovní komise OSAV Iva Machová na 
hrách působila jako mezinárodní technický 
delegát. Kromě toho, že v Taipei bylo možné 
plnit paralympijské 
limity, proběhly závody ve stejném časovém 
období a stejném regionu jako paralympijské hry příští rok, a proto byly skvělou generálkou 
na pekingskou paralympiádu. 

 
Martin Němec vyhrál vrh koulí 

Čeští atleti mají za sebou první disciplínu na Světových hrách IWAS 2007 na Tchaj-
wanu. V tropických podmínkách (37°C) 
zvítězil ve vrhu koulí kategorie F 55 Martin 
Němec. Stříbrný medailista v této disciplíně 
z paralympiády v Sydney, mistr světa, 
Evropy a světový rekordman musel reagovat 
na výkonnostní zlepšení Íránce 
Bagherijediho, který vrhnul 11,34 m. Němec 
předvedl pokus dlouhý 11,80 m, jen o pět 
centimetrů méně, než je jeho vlastní světový 
rekord, a suverénně vyhrál. Třetí místo patří 
Němci Ulrichu Iserovi s jednácti metry 
a dvěma centimetry, další atlet 
OSAVu Dušan Ščambura skončil pátý (9 metrů 33 centimetrů).  

 
Němec zvítězil v hodu diskem, Kacanu třetí v oštěpu 

Výkonem 37 metrů a 11 centimetrů zvítězil Martin Němec v hodu diskem na Světových hrách 
IWAS 2007 na Tchaj-wanu. Druhý Íránec 
Jalil Bagherijedi za ním zaostal bez deseti 
centimetrů o šest metrů, třetí skončil 
"pravý" Němec Ulrich Iser (25,61 m).  

Eva Kacanu, jejíž hlavní disciplínou 
je vrh koulí, ve kterém je i stříbrnou 
paralympijskou medailistkou z Atén 
a aktuální mistryní světa, byla v hodu 
oštěpem bronzová za vzdálenost 10 metrů a 
63 centimetrů.  

Vítězná Jihoafričanka Ntombinazele 
Situová hodila své náčiní do vzdálenosti 13 

metrů a 63 centimetrů. Druhá Íránčanka Sedghiová měla před Kacanu náskok 1,20 m. 
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Eva Kacanu triumfovala ve vrhu koulí 
Koulařka Eva Kacanu potvrdila v kategorii F 54 svoje světové prvenství a k loňskému 

titulu mistryně světa přidala na IWAS World Games v Taipei další zlatou medaili. 
Olomoucká vrhačka zvítězila výkonem 6,23 m, což je ale o 30 centimetrů méně než 
na republikovém šampionátu na domácím 
stadiónu. I tak ale porazila druhou Lotyšku 
Irenu Perminieneovou o téměř devadesát 
centimetrů a třetí Íránku Sedghiovou o více 
než metr.  

V hodu oštěpem mužů sloučené 
kategorie F55/58 měla Česká republika na 
stupních vítězů hned dvojí zastoupení. 
Martin Němec získal na Tchaj-wanu svou 
třetí, tentokrát stříbrnou medaili za pokus 
dlouhý 28 metrů a 45 centimetrů a vůbec 
poprvé zabodoval na velké světové atletické akci Dušan Ščambura, který skončil třetí 
výkonem 24,58 m. Zvítězil Al Sahoti z Kataru, který je v kategorii F 58. Soutěž se odehrála 
za deštivého počasí, následující dva dny dokonce ostrov sužoval tajfun. 

 
 

 
Plnění účastnických A limitů na LPH Peking 2008 

 
jméno a příjmení klasifikace disciplína procento 

 

Eva Kacanu F54 Koule 130,6% 

Martina Kniezková F52 Disk 127,143% 

Jana Fesslová F55 Oštěp 117,838% 

 

Martin Zvolánek F51 Disk 121,017% 

Radim Běleš F51 Kuželka 118,845% 

Martin Němec F55 Koule 115,686% 

Karel Liška F51 Kuželka 114,965% 

Jan Vaněk F51 Kuželka 111,316% 

František Pürgl F54 Disk 108,438% 

Miroslav Šperk F56 Disk 105,994% 

Rostislav Pohlmann F57 Oštěp 104,353% 

Josef Štiak F56 Disk 103,66% 

Aleš Kisý F53 Koule 102,603% 

Milan Bláha F54 Koule 100,571% 
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Atletické soustředění nováčků NYMBURK 2007 
 

Díky grantovému programu Nadace Vodafone Česká republika, si občanské sdružení 
Atletika vozíčkářů mohlo letos dovolit uspořádat každoroční soustředění pro nováčky 
a začínající sportovce ve velkém stylu. Bezbariérové sportovní centrum ČSTV v Nymburce 
nabídlo začátečníkům možnost vyzkoušet si nejen samotnou atletiku, ale i nejrůznější hry 
a dovednostní soutěže. K dispozici byl 
bazén, vířivka i sauna. Nejšťastnějším 
účastníkem soustředění byl jednoznačně 
malý Fanda Levinský, který během 
tréninkových jednotek drandil po asfaltových 
cestičkách sportovního centra na formulce.  

Nováčkovské soustředění proběhlo 
během prodlouženého víkendu 
4. až 7. května ve Sportovním centru ČSTV 
v Nymburce na závěr tréninkového kempu 
reprezentace. Ubytování bylo zajištěno 
v dvoulůžkových bezbariérových pokojích, stravování plnou penzí. Nymburské centrum je 
bezbariérový areál nabízející kromě prostor pro atletiku i několik tělocvičen, 2 posilovny, 
bazén, saunu či vířivku.  

Fyzioterapeutka Jana Kuncová budoucí atlety poučila, jak se mají před tréninkem 
rozcvičit a po tréninku uvolnit, lektor vrhačských disciplín Štefan Danko jim ukázal jak 
správně uchopit oštěp, instruktor přes jízdy Dušan Ščambura jak se nasoukat do formule 
a Martin Lajza jak posilovat.  

Během několika hodin strávených v učebně mohli zájemci získat plno údajů o historii 
i současnosti atletiky handicapovaných, o tuzemských i zahraničních soutěžích včetně těch 
vrcholných, a od trenéra Tomáše Brůny o systematickém tréninku atleta vozíčkáře. V průběhu 

soustředění se nováčci od ostatních průběžně 
dozvídali spoustu užitečných informací 
o atletice i jiných sportech a o životě 
sportovce vozíčkáře. 

Cílem projektu bylo seznámení 
mladých lidí s tělesným handicapem 
sportovců s atletikou jako volnočasovou 
aktivitou člověka po úrazu či onemocnění. 
Naučit je jak sport, jako využitelná 
zásobárna energie, může pomoci při posílení 
svalů, koordinaci a jiných potřebných 

aktivitách, které jsou nezbytnou součástí následného života po úraze. Cíl se podařilo splnit 
beze zbytku. 

Spolu s některými sportovci se akce zúčastnili i jejich osobní doprovody z řad 
příbuzných či přátel. Rovněž tito účastníci získali informace o sportu handicapovaných a 
přiučili se, jak postiženému sportovci pomáhat při jeho tréninku či dalších volnočasových 
aktivitách. 

Většina účastníků ukázala značný sportovní talent, a pokud k němu dokáží přidat i píli 
a vytrvalost, mohou si svými výkony říct o nominaci do reprezentačního týmu a následnou 
účast na některém ze zahraničních závodů. Ale i kdyby atletika nikoho až tak nenadchla, je 
pozitivní už jen to, že handicapovaní lidé byli na několik dní vytrženi ze svých stereotypů, 
dostali příležitost být aktivní, zařadit se do společnosti, zasportovat si a vybít přebytečnou 
energii. 
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Hospodaření sdružení v roce 2007 
Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2007 

(v celých tisících Kč) 
 

Náklady 
Činnost 
hlavní  Výnosy Činnost hlavní 

Spotřebované nákupy celkem 136  Ostatní výnosy celkem 1 450
Služby celkem 1 404  Přijaté příspěvky celkem 203
Osobní náklady celkem 105  Provozní dotace celkem 15
Daně a poplatky celkem 8   
Náklady celkem 1 653  Výnosy celkem 1 668
     
Výsledek hospodaření před zdaněním 15   
Výsledek hospodaření po zdanění 15   

 
Sdružení v roce 2007 hospodařilo s výnosy v úhrnné výši 1 668 tis. Kč. Zdrojem 

příjmů byly kromě členských příspěvků sponzorské dary firem Komerční Banka, a.s., Nadace 
Vodafone ČR a účelově vázané příspěvky dalších dárců. Kromě toho sdružení získalo grant 
na uspořádání soustředění pro nováčky.  

Náklady na činnost sdružení v roce 2007 činily 1 653 tis. Kč. Hospodaření sdružení 
bylo uzavřeno kladným hospodářským výsledkem ve výši 15 651 Kč, který bude převeden do 
vlastního jmění. 

 
Portfolio výdajů 

 
 
 

Závěrečná zpráva revizní komise za rok 2007 
 

Chod občanského sdružení v roce 2007 probíhal v souladu se Stanovami sdružení ve 
prospěch jeho členů. Vydané a přijaté doklady za rok 2007 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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Na základě materiálů občanského sdružení Atletika vozíčkářů a informací předsednictva 
sdružení sestavil Martin Němec. Použité fotografie a texty Alice Tejkalová – 
www.handisport.cz a archív občanského sdružení Atletika vozíčkářů. 

 


