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1. Činnost ČSZPS 
 

1.1  Hlavní poslání Českého svazu zrakově postižených sportovců 
 

ČSZPS, z.s. je zájmové sdružení tělovýchovných jednot, sportovních klubů a oddílů,  
ve kterých provozují sport zrakově postižení lidé, a to od rekreační až po vrcholovou 
úroveň. Členové jednotlivých klubů/oddílů jsou od těch nejmladších až po nejstarší. 
Věkové kategorie se rozdělují mezi mládež (do 23 let) a dospělé (nad 23 let).  
 
ČSZPS pomáhá zajistit regulérnost a kvalitu sportu nevidomých a zrakově postižených 
tak, aby si každý mohl vybrat podle svých priorit, schopností, věku, stupně  
a zdravotního stavu. Cílem naší snahy je zapojit do sportovního dění co největší počet 
zrakově postižených.  
 
Pro zrakově postižené je sport nejen možností, jak zlepšit svoji kondici, ale zároveň 
napomáhá i k rozvoji orientace a koordinace, ke zlepšení používání smyslů jako sluch, 
hmat nebo rovnováha, které jsou tolik důležité pro samostatný pohyb a orientaci při 
každodenních činnostech zrakově postižených. Sport zrakově postižených zároveň 
nabízí příležitosti k setkávání se s lidmi s podobným postižením a k navázání vztahu 
mezi zdravotně postiženými a zdravými lidmi. U mnohých zrakově postižených 
pomáhá sport odstranit strach a nejistotu z pohybu, umožňuje jim dostat se z izolace 
domovů a změní tak často pasivní život na život aktivní. 
 
Obdiv a uznání okolí, že i přes problémy se zrakem něco dokázali, postiženým 
pozvedává sebevědomí a přispívá k jejich životnímu optimismu a radosti. Pohyb  
a díky sportu jednodušší začlenění do společnosti pomáhá lidem s handicapem lepší 
zvládnutí přenést se přes náročné životní etapy. 
 

1.2  Naše podpora 
 

V rámci ČSZPS je zajišťována a podporována sportovní příprava i soutěže, je 
zajišťována sportovní činnost od zcela rekreační přes závodní až po vrcholovou 
úroveň. Ti nejlepší sportovci reprezentují Českou republiku na vrcholných 
mezinárodních soutěžích, jako jsou ME, MS nebo Paralympijské hry. 
 
Naši sportovci startují v kategoriích od nejmladších dětí přes kadety, juniory, dospělé  
až po seniory.  
 
V praxi se snažíme ke sportu přispět a podpořit ho po mnoha stránkách (organizační, 
odborné, metodické, administrativní, legislativní (pravidla sportů), personální, 
materiální, finanční, po stránce služeb spojených s provozováním sportů, propagací 
sportu zrakově postižených mezi širokou veřejností, získávání nových zájemců 
především z řad dětí a mládeže...). 
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Aktivity jsou organizovány přímo svazem i ve spolupráci s našimi sportovními oddíly, 
kluby, jednotami, školami pro zrakově postižené, SPC, dalšími svazy pro 
handicapované a ČPV.  
 
Zrakově postižení lidé si můžou vybrat ze zhruba šestnácti hlavních druhů sportu, 
kterými jsou: alpské lyžování, atletika, běžecké lyžování, bowling, cyklistika, futsal, 
goalball, judo, kuželky, plavání, showdown, simulovaná zvuková střelba, šachy, 
turistika, veslování a vzpírání.  
 
Pokud se sportovci účastní soutěží, jsou na základě klasifikace zrakového postižení 
rozděleni do třech kategorií (B1 - B3), aby byla zajištěna férovost a soutěžili spolu lidé 
s podobným stupněm postižení. V kategorii B1 jsou osoby zcela nevidomé, B3 pak 
znamená nejlehčí zrakové postižení, které ale i tak neumožňuje rovnocenně soupeřit 
se zdravými.  
 

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
 

2.1 ČSZPS 
 

 Plenární shromáždění ČSZPS 
Nejvyšším orgán organizace. 

 

 Prezidium ČSZPS 
Nejvyšší normotvorný orgán mezi dvěma zasedáními Plenárních shromáždění 
ČSZPS. 
 
Tvořeno 4 přímo volenými kandidáty zvolenými Plenárním shromážděním, pátým 
členem je prezident ČSZPS, který disponuje v případě hlasování rozhodujícím 
hlasem. 
 
Prezidium v roce 2017 od ledna do 29. dubna pracovalo ve složení Mikuláš Ďurko 
(viceprezident), Zbyněk Janečka, František Eliáš, Marcela Kulíšková a Jaroslav 
Pata jako prezident ČSZPS. Dne 29. dubna 2017 byl Plenárním shromážděním 
ČSZPS zvolen novým prezidentem na období 2017 – 2021 pan Mgr. Zdeněk 
Barlok. Současně byli na Plenárním shromáždění zvoleni noví členové prezidia, 
kterými jsou Zbyněk Janečka (viceprezident), Pavla Machancová, Lukáš Másilko, 
Petr Budínský. 
 
Funkční období prezidia je shodné s funkčním obdobím prezidenta svazu, tzn.  
4 roky. 

 

 Prezident ČSZPS 
Prezident svazu je volen Plenárním shromážděním ČSZPS na 4-leté funkční 
období.  
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Prezident je statutárním a výkonným orgánem mezi jednotlivými zasedáními 
Plenárních shromáždění ČSZPS. Prezident je zaměstnancem svazu.  

 

 Sekretariát ČSZPS  
Pracovníci sekretariátu zajišťují každodenní chod svazu po věcné i finanční 
stránce (zpracování žádostí o finanční příspěvky, vyúčtování finančních 
prostředků, logistika a zajištění účasti sportovců na závodech a turnajích, 
proplácení finančních prostředků…).  
 
Sekretariát v roce 2017 tvořili: Mgr. Ondřej Kopřiva (vedoucí sekretariátu), Ing. 
Hana Gablová (ekonom, projekty, do 30. 9. 2017), Jiří Kotrč (asistent sekretariátu, 
do 30. 6. 2017), Ing. Alena Kosová (ekonom, projekty, od 1. 8. 2017). 
 

 Kontrolní a revizní komise ČSZPS  
Tato komise je nezávislým orgánem pro provádění kontroly a přezkoumávání 
ekonomických, administrativních a právních operací uskutečňovaných v rámci 
ČSZPS. 
 
KRK pracovala ve složení Miroslava Valášková, Jana Rašpličková a Ing. Karel 
Novotný (do 29. 4. 2017), dne 29. 4. 2017 byla zvolena tato komise: Ing. Karel 
Novotný, Marie Gutová, Mgr. Vladimír Petrůj. 

 

 Sportovní rada ČSZPS 
Sportovní rada ČSZPS je výkonným orgánem ČSZPS v oblasti hodnocení a řízení 
sportu zrakově postižených. Metodicky řídí Výkonné výbory sekcí jednotlivých 
sportovních odvětví.    
Sportovní rada ČSZPS je řízená Výkonným a řídícím výborem, který řídil Robert 
Peška (do 29. 4. 2017). Od 29. 4. 2017 tato pozice není obsazena. 

 

 Výkonný výbor sekce ČSZPS  
Sportovní sekce je článek bez právní subjektivity ve struktuře ČSZPS. Je 
charakterizován jedním či skupinou sportovních odvětví. Organizuje, řídí  
a odpovídá za činnost daného sportu.  

 

2.2 Členství ČSZPS v organizacích a asociacích 
 

ČSZPS je členem v:  
- Českém paralympijském výboru – ČPV 
- Mezinárodním paralympijském výboru – IPC (prostřednictvím ČPV) 
- Mezinárodní asociaci pro zrakově postižené sportovce – IBSA 
- Mezinárodní asociaci zrakově postižených šachistů - IBCA 
- Unii zdravotně postižených sportovců - UZPS 
- České unii sportu – ČUS (prostřednictvím UZPS) 
- Českém svazu cyklistiky - ČSC 
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2.3 Členové ČSZPS v roce 2017 
 
ČSZPS v roce 2017 sdružoval 26 oddílů, sportovních klubů nebo tělovýchovných 
jednot se samostatnou právní subjektivitou. V těchto sportovních klubech provozují 
sport zrakově postižení z celé ČR. 
 
V níže uvedených oddílech bylo v roce 2017 registrováno celkem 1 878 členů. Z toho 
bylo 184 členů spadajících do kategorie mládeže (do 23 let) a 1 694 dospělých. 
V oddílech jsou nejen zrakově postižení sportovci, trenéři a rozhodčí, ale rovněž ti,  
bez jejichž pomoci by sport zrakově postižených nemohl fungovat, tzn. traséři a další 
nezbytní asistenti. 
 
 
ČLENSKÉ ODDÍLY: 

  MĚSTO NÁZEV KLUBU SPORT 

1 

Brno 

AVOY MU BRNO futsal 

2 SK ORBITA BRNO 
atletika, goalball, lyžování běžecké, lyžování 
sjezdové, plavání, showdown, šachy 

3 TANDEM BRNO 
cyklistika, lyžování běžecké, lyžování sjezdové, 
showdown, turistika,  

4 
TJ SOKOL IV 
BRNO ODDÍL 
KUŽELEK ZP 

kuželky 

5 
České 

Budějovice 

1. CENTRUM 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH 
JIŽNÍCH ČECH, z.s. 

atletika, kondiční cvičení, veslování, všestrannost, 
vzpírání,  

6 Hodonín 
TJ MORÁVIA  
NÁSEDLOVICE 
ODDÍL ZP 

šachy, turistika 

7 Karlovy Vary 
SPOLEK 
KUŽELKÁŘŮ 
KARLOVY VARY 

cyklistika, kuželky, showdown, střelba simulovaná 
zvuková,  

8 Kladno 

TJ ELÁN KLADNO 
ODD. ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH 
SPORTOVCŮ  

 
kuželky, plavání, turistika, zdrav. cvičení 

9 Kyjov 
TJ JISKRA KYJOV 
OZPS, z.s. 

bowling, kuželky, showdown, střelba simulovaná 
zvuková, turistika 

10 Litoměřice 
KLUB ZP 
SPORTOVCŮ ASK, 
LOVOSICE 

atletika, zvuková střelba, 
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11 
Mladá 

Boleslav 

TJ AUTO ŠKODA 
MLADÁ 
BOLESLAV 

kuželky 

12 

Olomouc 

SK OLOMOUC, 
SIGMA MŽ, z.s. 

goalbal, showdown, simulovaná zvuková střelba, 
šachy, pěší turistika 

13 
SK UNIVERZITY 
PALACKÉHO 
JUDO ZP 

judo 

14 Opava 

KLUB ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH 
SPORTOVCŮ 
OPAVA, z.s. 

KUŽELKY 

15 

Ostrava 

SK ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH 
BANÍK OSTRAVA 

atletika, cyklistika, goalball, lyžování běžecké, 
lyžování sjezdové, plavání, showdown, střelba 
simulovaná zvuková, střelba ostrá, šachy 

16 
SK 
MICHÁLKOVICE 
ZPS 

kuželky, turistika 

17 Pardubice 
BC 
BOWLINGZONE, 
z.s. 

Bowling 

18 Plzeň 
TJ START PLZEŇ, 
z.s. 

goalball, střelba simulovaná zvuková 

19 

Praha 

BLIND SPORT 
CLUB PRAHA, z.s. 

bowling, cyklistika, futsal, goalball, lyžování sjezdové 
, lyžování běžecké,  showdown, 

20 SK SLAVIA PRAHA goalball, kuželky, plavání 

21 

SK STELLA při 
SOU pro zrakově 
postiženou 
mládež A. Klara v 
Praze 4 

atletika, lyžování běžecké, lyžování sjezdové, plavání, 
showdown, vodní sporty 

22 
TJ  ZORA PRAHA, 
z.s. 

atletika, goallbal, cyklistika, lyžování běžecké, 
kuželky, showdown, střelba simulovaná zvuková, 
šachy, turistika, vodní sporty, windsurfing 

23 SK TYFLOSPORT 
bowling, cyklistika, potápění, rafting, showdown, 
šachy, turistika, vodácká turistika,  

24 Rokycany 
SK KLUB 
ROKYCANY 

kuželky, šachy, turistika 

25 
Ústí nad 
Labem 

VESLAŘSKÝ KLUB 
PAPRSEK, z.s. 

veslování 

26 Zlín 
SK HANDICAP 
ZLÍN 

bowling, kuželky, zvuková střelba 
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Zdroj: www.sport-nevidomych.cz 
 
V prosinci 2017 byly pro nečinnost formálně vyřazeny tyto oddíly: TJ Morávia Násedlovice ZP, TJ Auto 
Škoda Mladá Boleslav, TJ Elán Kladno odd. ZP. 
 
Tyto oddíly nebyly zahrnuty do statistik. O setrvání těchto a několika dalších neaktivních oddílů se 
rozhodne do konce roku 2018 v rámci restrukturalizace členských oddílů v ČSZPS. 

 
Rozdělení členů ČSZPS dle věkových kategorií: 

Mládež Dospělí Celkem 

184 1 694 1 878 

Zdroj: Statistika ČUS (2017) +Access databáze  ČSZPS. 

 

 

 

3. FINANČNÍ INFORMACE 
 

ČSZPS děkuje všem partnerům, kteří podpořili činnost a aktivity svazu a jeho 
sportovců, ať už finanční pomocí či jiným způsobem. 
 

3.1 Poskytnuté finanční prostředky 
 

V roce 2017 hospodařil svaz s finančními prostředky z následujících zdrojů: 
 

 Státní rozpočet 
- MŠMT 

Program Sportovní reprezentace 
Program Všeobecná sportovní činnost 

 

 Český paralympijský výbor 
- Příspěvek na činnost sdruženým svazům  
- Dar ČOV z darů provozovatelů loterií pro děti a mládež 

 

 Dotace z rozpočtu krajů, měst a obcí 
- Magistrát hl. m. Prahy 

Program IV.B. – Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu 
handicapovaných 

- město Kladno, město Benešov, město Plzeň, obec Opolany, město Sedlec-
Prčice. 

 

 Nadace a nadační fondy 
- Nadační fond Českého rozhlasu Světluška 

Senior, junior, kadet a benjamínek 2017 
Mladí šampioni 2017 
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Žákovská goalballová liga 2017 
Sportovní tábor 2017 

 
- Nadace Leontinka 

Sportovní tábor 2017 
 

- Nadační fond Avast 
 

- Nadační fond ČEZ 
 

 Dary/sponzoring 
 

- JYSK 
- ANVEL 
- ISOSTAR 
- PROSTAV 

 

 Finance z oddílů a dalších grantů 
- Individuální granty pro sportovce z NF Světluška 
- BSC Praha 
- TJ Zora Praha 

 

 Příjmy ze startovného a spoluúčasti k úhradě nákladů sportovních akcí, jejichž 
výsledná bilance byla v roce 2017 nulová. 

 

Komentář k financování ČSZPS za rok 2017 
 
Situaci ohledně financování ČSZPS významně ovlivnila kauza zneužívání sportovních 
dotací. MŠMT uvolnilo finance až v polovině září 2017, do té doby financoval ČSZPS 
všechny své aktivity, tj. sportovní reprezentaci, projekty pro mládež, MČR a vlastní 
provoz díky finančním prostředkům stálých partnerů, NF Světluška a vlastním 
rezervám. 
 
V loňském roce byly stálými finančními partnery: MŠMT, MHMP, Světluška, 
Leontinka, ČPV, Nadace ČEZ, k tomu přibyli noví sponzoři: NF Avast, Anvel, Jysk, 
Isostar, Prostav. Zároveň se daří podpora sportu i díky spoluúčasti z oddílových 
financí: BSC Praha pomáhá finančně sjezdovému lyžování a showdownu, TJ Zora 
Praha pomáhá showdownu, forma individuálních grantů pro bowling a showdown. 
Městské části a obce pomohly finančně reprezentantům v goalballu v rámci ME ve 
Finsku. 
 
Celkový obrat finančních prostředků za rok 2017 činil přibl. 6,5 mil Kč, což znamenalo 
navýšení rozpočtu oproti roku 2016. ČSZPS skončil v roce 2017 ve ztrátě -23 tis. Kč a 
to díky: 
 

http://www.cbsf.cz/
mailto:zbarlok@cbsf.cz
mailto:cbsa.sekretariat@seznam.cz
mailto:cbsf.finance@gmail.com


 

 

ČSZPS z. s. 
Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 – Strahov 
ČESKÁ REPUBLIKA 
www.cbsf.cz   

Kontakt:+420 233 351 357, +420 233 351 364 
Mobil prezident: +420 731 435 534 
Mobil sekretariát: +420 731 517 404 
E-mail prezident: zbarlok@cbsf.cz   
E-mail sekretariát:  cbsa.sekretariat@seznam.cz 
E-mail finance: cbsf.finance@gmail.com  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:  
MONETA Money Bank 
č. účtu.: 1731208504/0600 
IČO: 49276689 
 
 

 

- zvýšeným nákladům do opravy svazového tranzitu přibl. 90 tis. Kč 
- nevrácenému startovnému ze strany pořadatele EPH v Itálii 200 Euro, přibl. 6 tis. Kč 
 
V roce 2018 plánuje ČSZPS přivést další nové finanční partnery a navýšit celkový 
rozpočet na sportovní aktivity a provoz na přibl. 8 mil. Kč. 
 

 

3.2  Hospodaření ČSZPS dle finančních zdrojů 2017 
 

DOTACE/DAR VÝNOS NÁKLAD ZISK/ZTRÁTA 

MŠMT VII C   2 993 000,00 Kč    2 993 000,00 Kč                -   Kč  

MŠMT - VII A, D      971 000,00 Kč       971 000,00 Kč                -   Kč  

MHMP      450 000,00 Kč       450 000,00 Kč                -   Kč  

SVĚTLUŠKA: SJKD      220 000,00 Kč       220 000,00 Kč                -   Kč  

SVĚTLUŠKA: MŠ      200 000,00 Kč       200 000,00 Kč                -   Kč  

ČEZ      110 796,00 Kč       110 796,00 Kč                -   Kč  

SVĚTLUŠKA: ŽGL      100 000,00 Kč       100 000,00 Kč                -   Kč  

ČPV JYSK 2017        85 227,00 Kč         85 227,00 Kč                -   Kč  

ČPV JYSK        85 227,00 Kč                      -   Kč    85 227,00 Kč  

LOTERIE        80 387,91 Kč       138 516,04 Kč  -58 128,13 Kč  

LEONTINKA        80 000,00 Kč         80 000,00 Kč                -   Kč  

SVĚTLUŠKA: SP        70 000,00 Kč         70 000,00 Kč                -   Kč  

AVAST        50 000,00 Kč         50 000,00 Kč                -   Kč  

ANVEL        45 000,00 Kč         45 000,00 Kč                -   Kč  

SVĚTLUŠKA: VESTY        36 000,00 Kč         40 172,00 Kč  -  4 172,00 Kč  

PROSTAV          5 000,00 Kč                      -   Kč      5 000,00 Kč  

CELKEM:   5 581 637,91 Kč    5 553 711,04 Kč   27 926,87 Kč  

REZERVY ČSZPS      961 137,43 Kč    1 012 815,88 Kč  -51 678,45 Kč  

CELKEM:   6 542 775,34 Kč    6 566 526,92 Kč  -23 751,58 Kč  

Zdroj: Účetní uzávěrka ČSZPS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbsf.cz/
mailto:zbarlok@cbsf.cz
mailto:cbsa.sekretariat@seznam.cz
mailto:cbsf.finance@gmail.com


 

 

ČSZPS z. s. 
Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 – Strahov 
ČESKÁ REPUBLIKA 
www.cbsf.cz   

Kontakt:+420 233 351 357, +420 233 351 364 
Mobil prezident: +420 731 435 534 
Mobil sekretariát: +420 731 517 404 
E-mail prezident: zbarlok@cbsf.cz   
E-mail sekretariát:  cbsa.sekretariat@seznam.cz 
E-mail finance: cbsf.finance@gmail.com  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:  
MONETA Money Bank 
č. účtu.: 1731208504/0600 
IČO: 49276689 
 
 

 

3.3 Rozvaha a výsledovka (2017) 
 

R O Z V A H A 
 

AKTIVA NÁZEV ZŮSTATEK 

022 Samostatné movité věci 883 287,30 Kč 

028 DDHM 48 576,00 Kč 

082 Oprávky k samostatným movitým věcem -  883 287,30 Kč 

088 Oprávky k DDHM -48 576,00 Kč 

211 Pokladna   120 471,50 Kč 

221 Bankovní účty 2 782 519,35 Kč 

315 Ostatní pohledávky tuzemské 200,00 Kč 

378 Poskytnuté provozní zálohy (Kč)   53 327,25 Kč 

381 Náklady příštích období 42 548,52 Kč 

385 Příjmy příštích období 895,83 Kč 

CELKEM 2 999 962,45 Kč 

 

PASIVA NÁZEV ZŮSTATEK 

321 Dodavatelé 176 128,77 Kč 

324 Vratná kauce 12 368,42 Kč 

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 136 781,00 Kč 

336 Zúčt. s institucemi soc. zabezpečení 89 095,00 Kč 

342 Ostatní přímé daně   37 170,00 Kč 

383 Výdaje příštích období 438 529,21 Kč 

901 Základní jmění 2 133 641,63 Kč 

  Zisk/ztráta -   23 751,58 

CELKEM   2 999 962,45 Kč 

Zdroj: Účetní uzávěrka ČSZPS 2017 
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V Ý S L E D O V K A 
 

NÁKLADY NÁZEV ZŮSTATEK 

501 Spotřeba materiálu 683 919,72 Kč 

502 Spotřeba energie 107 206,47 Kč 

511 Opravy a udržování 45 286,00 Kč 

512 Cestovné 116 540,32 Kč 

513 Náklady na reprezentaci 13 127,00 Kč 

518 Ostatní služby 3 295 628,87 Kč 

521 Mzdové náklady   635 176,00 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 162 669,00 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 2 100,00 Kč 

545 Kursové ztráty 2 785,94 Kč 

549 Jiné ostatní náklady 593 324,28 Kč 

581 Poskytnuté příspěvky 471 300,00 Kč 

582 Členské příspěvky, licence 437 463,32 Kč 

CELKEM 6 566 526,92 Kč 

 

VÝNOSY NÁZEV ZŮSTATEK 

644 Úroky 10 379,75 Kč 

645 Kursové zisky 404,59 Kč 

649 Jiné ostatní výnosy 479 061,00 Kč 

681 Přijaté příspěvky zúčtované  686 784,00 Kč 

682 Přijaté příspěvky 952 146,00 Kč 

691 Přijaté dotace 4 414 000,00 Kč 

CELKEM 6 542 775,34 Kč 

Zisk/Ztráta - 23 751,58 Kč 

Zdroj: Účetní uzávěrka ČSZPS 2017 
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4. SPORTOVNÍ AKTIVITY ROKU 2017 
 

Alpské lyžování  
 
Alpské lyžování je jediným zimním sportem, v němž měl ČSZPS naději na účast na 
Zimních paralympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu. Rok 2017 byl proto tomuto 
cíli přizpůsoben. Skupina ZP lyžařů pod vedením Zbyňka Janečky na podzim 2017 
nejprve absolvovala tradiční závod v nizozemském Landgraafu, kde byl hlavním cílem 
zisk mezinárodní klasifikace, která je nutným předpokladem pro boj o paralympiádu 
na závodech v zahraničí.  
 
Kromě toho, že Tadeáš Kříž i Anna Pešková (rozená Kulíšková, jedna z nejúspěšnějších 
sportovkyň v historii ČSZPS), tedy sportovci usilující o paralympiádu, potřebnou 
klasifikaci získali, zajel Kříž v Landgraafu ještě pěkný výsledek v podobě šestého místa 
ze slalomu. Kulíšková vracející se po mateřské pauze se v neoblíbeném slalomu 
neprosadila.  
 
Velmi důležité byly prosincové závody v rakouském Pitztalu, kde se do závodění vrátil 
po dlouhé pauze způsobené zraněním Achillovy šlachy nejlepší lyžař ČSZPS Patrik 
Hetmer. Na Pitztalu se Hetmer, jenž měl kvalifikaci do Pchjongčchangu zaručenou, 
ujistil, že může zpět naplno závodit, a Anna Pešková si poslední jízdou zajistila účast 
na ZPH také.  
 
Limit pro divokou kartu splnil i Tadeáš Kříž, jeho účast na ZPH se měla rozhodnout do 
konce ledna 2017. V rámci přípravy ještě Pešková s Křížem a svými traséry Michaelou 
Hubačovou, respektive Radimem Nevrlým, ladili formu na závodech v kanadské 
Panoramě. 
 
V sekci alpského lyžování velmi pečlivě pracujeme s dětmi a mládeží. Pravidelně se 
konají domácí i zahraniční soustředění benjamínků, kadetů i juniorů a zažíváme 
neustálý zájem nových členů, a to i z řad dospělých. Soustředění pro lyžaře i příprava 
pro náročnou roli trasérů se konala pod odborným a organizačním vedením 
neúnavného předsedy sportovní komise Zbyňka Janečky ve spolupráci s FTK při UP 
Olomouc, se ZŠ pro zdravotně postižené i rodinnými příslušníky. Soustředění pro děti 
a mládež se konala podle sněhových podmínek jednak v ČR (Kouty nad Desnou) 
jednak v Rakousku.  
 
Atletika 
 
Historicky nejúspěšnější atletka ČSZPS Miroslava Sedláčková, mistryně světa, musela 
v roce 2015 kvůli těžké nemoci a dlouhé rekonvalescenci ukončit kariéru. Na obzoru 
zatím stále není nikdo, kdo by v kategorii dospělých M. Sedláčkovou mohl nahradit.  
 
Mezinárodních soutěží se nezúčastňujeme, atletika je ale jinak rozvíjena u dětí a 
mládeže v rámci sportovního tábora v Železné Rudě a Sportovních her pro zrakově 
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postiženou mládež. Mnoho ZP sportovců se také po své vlastní ose účastní různých 
atletických akcí se zdravými. 
 
Větší rozvoj atletiky u dětí a mládeže je chystán na roky 2018 a 2019.  
 
V květnu se v Praze uskutečnil již 16. ročník přespolního běhu zdravotně postižené 
mládeže, jehož pořadatelem byla opět Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara 
v Krči a oddíl Stella Praha. Akce, která se letos konala pod záštitou radní Hl. města 
Prahy paní Ing. Mgr. Ireny Ropkové, se tradičně zúčastnili i zrakově postižení. 
 
Bowling  
 
Největší akcí v bowlingovém kalendáři bylo srpnové mistrovství světa v japonské 
Fukuoce. Na něj se po systematické přípravě vypravila reprezentace ve složení Karel 
(B2) a Věra (B3) Macháčkovi, Josef Gruncl (B3) a Michal Krch (B1), trenérem byl Adam 
Vondráček. 
 
V obrovsky silné konkurenci zejména asijských reprezentací se ale našim nezadařilo a 
čeští bowleři sbírali spíše umístění ve spodních částech tabulky.  
 
Jako každý rok se i letos uskutečnila dvě mistrovství republiky, obě tentokrát 
v Olomouci na Šantovce: v květnu desáté MČR jednotlivců a v listopadu rovněž desátý 
ročník MČR v bowlingu dvojic. 
 
Tento sport se bohužel stále nedaří rozšířit mezi ZP mládeží, což by mohlo změnit i 
chystané sportovní soustředění pro střední školy v Nymburce v roce 2018. V plánu na 
rok 2018 je i uspořádání otevřeného mistrovství Evropy, které by do Pardubic do 
herny Bowlingzone mělo přilákat konkurenci obdobnou jako na světových 
šampionátech. 
 
Biatlon, běžecké lyžování  
 
Biatlon a běžecké lyžování v roce 2017 bylo organizovaně rozvíjeno opět pouze 
v rámci prosincového soustředění pro ZP žáky základních a středních škol na Černé 
hoře, na rok 2018 je však plánováno uspořádání 1. otevřeného MČR v obou těchto 
zimních disciplínách v Harrachově.  
 
Cyklistika a triatlon 
 
Reprezentant ČSZPS Tomáš Kráčalík se v roce 2017 se svým trasérem Tomášem 
Grygierem po roční zdravotní pauze zúčastnil tradičního závodu Evropského poháru 
v Praze na Strahově, v mezinárodní konkurenci ale neuspěl.  
 
Další reprezentanty v tomto sportu zatím ČSZPS nemá, v oddílech se však sportovci 
připravují individuálně. Mnoho ZP sportovců se také účastní různých triatlonových 
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akcí se zdravými. V současné době se stále hledá vhodný trasér pro dráhového 
cyklistu Aleše Moravce. 
 
Cyklistiku dětí a mládeže svaz propagoval na sportovním táboře v Železné Rudě. 
 
Větší a organizovaný rozvoj cyklistiky i triatlonu pro zrakově hendikepované chystá 
svaz v roce 2018 a 2019. 
 
Fotbal pro nevidomé 
 
V roce 2017 se fotbalová reprezentace ČSZPS pod vedením trenéra Jiřího Kotrče 
zúčastnila mistrovství Evropy skupiny B s cílem vybojovat si účast na šampionátu A. 
Na kvalifikačním turnaji v rumunském Bacau ale nakonec obsadila 4. místo, což 
znamenalo nepostup, ten si vybojovaly pouze první dva týmy. 
 
V září začal 2. ročník tzv. Středoevropské ligy 2017 - 2018, který byl z původních 
účastníků z Wroclawi, Budapešti a mistra 1. ročníku BSC Praha rozšířen o další dva 
týmy z Krakowa a Avoy MU Brno. Po třech odehraných víkendech, kdy hraje vždy 
každý s každým, je na prvním místě nováček z Brna, mistr ligy 2016 BSC Praha je 
poslední. 
 
V roce 2018 se plánuje dokončení sezóny 2. ročníku Středoevropské ligy, začátek 
nové sezóny bude v září, kde se plánuje další rozšíření o tým z Vídně. Reprezentace by 
se měla začít připravovat na další kvalifikaci ME skupiny B v roce 2019. Oba české 
týmy jsou velmi finančně soběstačné a 2. ročník ligy si platí ze svých projektových a 
sponzorských financí. 
 
Avoy MU Brno a BSC Praha pořádaly z vlastních prostředků páté ročníky svých 
mezinárodních turnajů: Bučovice Blind Footbal Cup 2017 a Cup of Central European 
Cities 2017. 
 
Goalball 
 
Po neúspěšné paralympijské kvalifikaci v roce 2016 došlo v roce 2017 k obnovení 
reprezentace, jejímž cílem mělo být podzimní mistrovství Evropy ve finském Lahti. 
 
V rámci přípravy na tento vrchol sezóny tým pod vedením Ladislava Fraňka a Karla 
Novotného absolvoval několik turnajů: na turnaji nižší kategorie v Berlíně naši 
goalballisté zvítězili, další příprava v belgických Bruggách ale příliš nevyšla a Česká 
republika obsadila až sedmé místo. Z přípravného turnaje ve Wroclawi pak naši 
přivezli bronzové medaile. 
 
Cílem pro samotný evropský šampionát ve Finsku pak bylo obsazení nejhůře šesté 
pozice, která by zajistila účast na MS v roce 2018. Na evropském šampionátu 
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startovalo deset týmů. I přes několik nervy drásajících momentů se cíl podařilo splnit 
a čeští goalballisté z Finska vezli právě šestou příčku. 
 
Po úvodních prohrách s Ukrajinou, Německem a Tureckem v posledním zápase 
skupiny porazila naše reprezentace Velkou Británii 7:3 a postoupila tak do čtvrtfinále. 
Tam český tým podlehl pozdějším vítězům turnaje z Litvy v poměru 3:6. V pavouku o 
5.-8. místo naši nejprve porazili zápase Ukrajinu 7:6 po prodloužení, aby nakonec 
prohráli opět s Tureckem 5:8.  
 
Pokračovala tradiční goalballová liga, jejímž vítězem se pro sezónu 2016-2017 stal 
tým SK Orbita Brno, stříbro brala Plzeň. Ligy se v tomto ročníku účastnilo šest týmů. 
Na podzim roku 2017 byl pak zahájen nový ročník goalballové ligy, kterého se účastní 
tři české a jeden slovenský tým. 
 
Pokračovala též pravidelná soustředění pro talentovanou mládež v roce 2017 
podpořená projektem tzv. minisoustředění.  
 
Judo 
 
Dvaadvacetiletý judista ČSZPS Michal Motrinec na Evropské paralympiádě mládeže 
2017 v Janově získal zlatou medaili. V kategorii do 66 kilogramů měl pouze jednoho 
soupeře, a to mladého Němce Nguyena Khoie, kterého Motrinec porazil na ippon. 
Původně měl český zrakově postižený judista startovat v kategorii do 73 kilogramů, 
kvůli malému počtu sportovců a velmi zmatečné organizaci se ale nakonec představil 
v kategorii této.  
 
Motrinec se dlouhodobě připravuje pod vedením trenérů Jiřiny Kubíkové a Jana 
Dutky v klubu společně se zdravými judisty (např. pravidelné letní soustředění 
v Budišově nad Budišovkou). 
 
Kuželky 
 
Dvě bronzové medaile přivezli kuželkáři z mistrovství Evropy v srbském Apatinu. 
Zasloužila se o ně Daniela Hladíková v kategorii B1, kde spolu s podavačkou a 
trenérkou Marií Gutovou vybojovaly třetí místo ve finále i třetí pozici celkově. 

 
Blízko dalšímu cennému kovu měl Karel Pařil v kategorii mužů B3, kde o pouhé tři 
kuželky skončil nakonec čtvrtý. I další reprezentanti se prezentovali kvalitními výkony, 
šanci na další úspěchy budou mít v roce 2018, kdy evropský šampionát pořádá 
rumunský Targu Mures. 
 
Na území ČR se tradičně konaly velké turnaje mnohdy s mezinárodní účastí: 
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24. ročník silně obsazeného mezinárodního turnaje v Opavě, 19. ročník Slavia Cupu v 
Praze, 24. ročník mezinárodního kuželkářského turnaje O Putovní pohár města 
Rokycan. 
 
Konalo se MČR jednotlivců i šampionát ve sprintu. Jednotlivci poměřili své síly již po 
osmatřicáté v květnu na kuželně v Ratíškovicích. Už třetí MČR ve sprintu kuželek se 
konalo 2. září v kuželně SK Žižkov Praha. 
 
Dlouhodobou bolestí kuželkářů je však nezájem mládeže. 
 
Plavání 
 
Skvělého úspěchu dosáhl nevidomý plavec a reprezentant ČSZPS Miroslav Smrčka na 
prosincovém mistrovství světa v Mexico City, když získal stříbrnou a bronzovou 
medaili. Čtyřiapadesátiletý Smrčka dokázal, stejně jako o rok dříve na paralympiádě v 
Riu, porážet o generaci mladší závodníky a získal své vůbec první medaile z největších 
plaveckých akcí.  
 
Stříbro si mohl na krk pověsit po závodě 100 metrů prsa, kde zaostal pouze za 
Američanem Theronem Drakem, v ten samý den, tedy 6. prosince, pak z bazénu v 
Mexico City vylovil ještě bronz na individuální polohovce na 200 metrů. I když je 
Miroslavu Smrčkovi už čtyřiapadesát, stále na sobě každodenně pracuje a připravuje 
se na další vrchol, kterým bude v srpnu 2018 mistrovství Evropy v irském Dublinu. 
 
Svaz tradičně podporoval plavecký výcvik dětí a mládeže v Praze a Brně, MČR 
v plavání v Liberci se v roce 2017 nekonalo a bude mít v následujících letech jinou 
podobu.  
 
V roce 2018 svaz počítá se zapojením mladého nadějného plavce Davida Kratochvíla 
do mezinárodních závodů. I když je Davidovi teprve deset let, má velký potenciál 
dosáhnout zajímavých úspěchů, v úvaze je jeho účast už na červnových závodech 
v Berlíně. 
 
Showdown 
 
Showdownisté měli svůj světový šampionát v říjnu 2017 ve švédském Handenu, kam 
vycestovala tato výprava: Ondřej Kodet, Petr Bayer, Tomáš Mysliveček a Martina 
Višňanská, trenérem byl Pavel David. Nejlepším umístěním bylo 16. místo Ondřeje 
Kodeta, Petr Bayer skončil dvacátý. 
 
Mysliveček a Višňanská získávali na své první velké akci hlavně zkušenosti a umístili se 
ve spodní polovině startovního pole. 
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V rámci mezinárodních IBSA turnajů se Ondřej Kodet a Petr Bayer pomalu posouvají 
vzhůru ve světovém IBSA žebříčku a atakují 20. pozici, která zaručuje, že jsou již 
nasazovanými hráči i v rámci MS a ME. 
 
Oba showdownisté jsou ve spolupráci se svými oddíly samostatní ve shánění 
prostředků na účast na těchto akcích a jsou příkladem i pro jiné sportovce v ČSZPS. 
 
Konaly se opět tradiční showdownové turnaje, oddíl BSC Praha uspořádal v březnu 1. 
ročník mezinárodní turnaje v Praze, který měl bodově úroveň mistrovství Evropy. Češi 
se v nabité konkurenci umístili až ve třetí desítce. 
 
O showdown je poměrně velký zájem mezi mládeží, tento sport se hraje na vícero ZŠ 
a je součástí i SHZPM. Tento sport je rozvíjen i v rámci sportovního tábora v Železné 
Rudě či sportovního soustředění míčových her (Olomouc, Opava). 
 
MČR v showdownu se konalo v listopadu v Kyjově a ukázalo nutnost změn (které 
budou následovat v roce 2018) pro zlepšení konkurence na mezinárodních soutěžích 
v podobě zápasů mužů na tři vítězné sety oproti dvěma v roce 2017. 
 
Střelba 
 
Mistrovství České republiky v simulované zvukové střelbě z pistole se v roce 2017 
konalo o státním svátku 28. října. Už před tím v létě střelci uspořádali v Praze již 22. 
ročník střeleckých soutěží zrakově postižených sportovců Alpina Cup.  
 
Sekce simulované zvukové střelby pak jako každý rok pořádala pravidelné soutěže po 
celé ČR: Novoroční trefa, Zlatý střed, Něžné tóny jarní střelby, Přerovský zubr atd. 

 
Střelec ze vzduchovky Martin Adámek, bronzový medailista z MS v roce 2016, se 
v roce 2017 zúčastnil prestižní a kvalitně obsazené střelecké akce Alpine Cup 
v Innsbrucku, kde v disciplíně 60 ran vstoje obsadil třetí místo. 

 
Také u střelby platí, že se zatím nedaří vybudovat širší členskou základnu a rozšířit 
tento sport mezi mládeží. 
 
Šachy, deskové hry 
 
Sekce šachu jako každoročně i v roce 2017 uspořádala dva šachové memoriály: 
dubnový Memoriál Vladimíra Trávníčka v Karlovicích a prosincový Memoriál Luboše 
Slavíka v Praze na Dědině, kam letos dorazila i konkurence ze Slovenska a Polska. 
 
Mezinárodních akcí se šachisté nezúčastnili, v plánu je ale start na mistrovství světa 
v řeckém Chalkidiki v roce následujícím. Mnoho turnajů a akcí v šachu i deskových 
hrách pro zrakově postižené probíhalo na klubové úrovni, MČR se však v roce 2017 
nekonalo. 
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Dáma je provozována jako zájmový rekreační kroužek na oddílové úrovni. 
 
Vzpírání – benchpress 
 
Nejúspěšnější sportovec ČSZPS Martin Biháry, sedminásobný mistr světa, v roce 2017 
na mezinárodní akci nestartoval, protože plánované MS bylo kvůli organizačním 
zmatkům v mezinárodní komisi IBSA zrušeno. 
 
Stačil tak „pouze“ ovládnout říjnové mezinárodní mistrovství ČR, které se konalo 
v Českých Budějovicích, a to výkonem 162,5 kg.  
 
Biháry se jinak celoročně poměřuje se zdravými sportovci, v plánu je (díky jeho 
kombinovanému postižení) jeho účast na mistrovství Evropy tělesně 
hendikepovaných vzpěračů ve Francii v květnu 2018 a IBSA MS v Egyptě na podzim 
roku 2018. 
 
 Veslování a vodní sporty 
 
Zrakově postižení veslaři a vodáci se připravují v Ústí nad Labem pod vedením pana 
Petra Janáka a v Českých Budějovicích pod vedením pana Jiřího Smékala. V letošním 
roce se zúčastnili například závodu konaného při slavných pražských Primátorkách. 
Uskutečnilo se i MČR ve veslování ZP pod záštitou veslařského svazu ČR. 
 
Sportovní diplomacie 
 
Kromě mnoha sportovních úspěchů dosáhl svaz i na úspěch na poli funkcionářském. 
Prezident ČSZPS Zdeněk Barlok (který byl zvolen na Plenárním shromáždění ČSZPS 29. 
4. 2017) byl o několik měsíců později na Generálním shromáždění světové federace 
IBSA zvolen i do funkce IBSA Europe Chair, tedy vedoucího IBSA pro Evropu. Pro 
Zdeňka hlasovalo v tajné volbě 20 zemí, pro jeho protikandidáta ze Švédska 6 zemí.  
 
Bývalý prezident ČSZPS Jaroslav Pata zůstává v čele Unie zdravotně postižených 
sportovců, Zdeněk Barlok působí jako člen Výkonného grémia Českého 
paralympijského výboru. 
 

 

5. DĚTI A MLÁDEŽ 
 
Jednou z velkých priorit práce ČSZPS je podpora sportu dětí a mládeže. Soustředění 
se na nábor mladých zrakově postižených sportovců je důležitým aspektem k zajištění 
kontinuity v jednotlivých sportovních odvětvích. Prostřednictvím sportu zrakově 
postižených dětem ukazujeme, že i přes jejich handicap mohou vést aktivní život. 
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V roce 2017 byly uspořádány už jedenáctým rokem dva velké sportovní tábory za 
účelem získání nových mladých sportovců. Na těchto táborech se děti seznamují 
s jednotlivými sporty, které si mohou vyzkoušet a naučit se základy. Zářijový tábor 
zaměřený na letní sporty a prosincový tábor zaměřený na zimní sporty (převážně 
běžecké lyžování) se těší hojné účasti, která se každoročně zvyšovala. 
 
Od nového roku 2018 je plánována větší investice do studentů ze středních škol a 
mladých sportovců do 23 let a zároveň bude kladen velký důraz na žáky ze ZŠ od 12 
let. 
 
podpora mladších žáků bude v příštích letech přenesena přímo na základní školy. 
ČSZPS bude individuálně podporovat talentované mladé sportovce tak, aby tito měli 
šanci se postupně začlenit do reprezentačních výběrů v jednotlivých sportech. 
 
 

6. ZÁVĚR 
 

ČSZPS DĚKUJE všem, kteří práci zrakově postiženým sportovcům věnovali nemalou 
část svého času a umožnili zrakově postiženým, i přes jejich hendikep, radovat se  
ze sportu a společných setkávání při sportovních akcích.  
 
Naše velké díky patří i všem, kteří finančně nebo materiálně sport zrakově 
postižených podporují, všem nadacím, dárcům a poskytovatelům dotací. Z výčtu 
činností našich sportovců vyplývá, že podpora – ať už jakákoliv – má VŽDY smysl. 
 
Velký dík patří rovněž našim sportovcům, kteří v roce 2017 posbírali nemalé úspěchy. 
Zároveň vyzdvihujeme aktivitu některých členských oddílů při pořádání sportovních 
akcí na mezinárodní úrovni, které již mají mezi zahraničními účastníky výbornou 
pověst (např. mezinárodní fotbalové a showdownové turnaje pořádané klubem BSC 
Praha, Avoy MU Brno a TJ Zora Praha). 
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7. FOTOGALERIE 
 

Fotbalová reprezentace na ME „B“ v rumunském Bacau. Financováno 

z MŠMT.

 
 

4. ročník Československého poháru v kuželkách v Ratíškovicích. Financováno 

z MŠMT. 
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Soustředění míčových sportů Opava – financováno z Nadačního fondu Českého 
rozhlasu Světluška. 
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Soustředění mládeže v běžeckém lyžování – financováno z Nadace Leontinka a 
Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. 
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Sjezdoví lyžaři ČSZPS při závodech na Pitztalu. Financováno z MŠMT. 

 
 
Zrakově postižení lyžaři ČSZPS na Stubai. Financováno z MŠMT. 
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