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Základní informace 
 
Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postižených sportovců, 
      občanské sdružení  
 
Platná oficiální zkratka: ČSZPS o.s. 
 
V jazyce anglickém:  Czech Blind Sportsmen Association. 
                                
Platná oficiální zkratka v jazyce anglickém:  CBSA  
 
Působnost organizace:  ČSZPS o.s. vyvíjí svoji činnost na území celé České 
     republiky. 
 
Sídlo organizace: Sídlem ČSZPS o.s. je: Praha 6 - Strahov  
       Zátopkova 100/2  
                                    PSČ: 160 17 
IČO:  49276689 
 
Statutární zástupce:  Pata Jaroslav – Prezident ČSZPS o.s.  
 
Kontakt: tel: 233 351 364 
  mobil: 724 337 089 
  e-mail: prague.cbsa@seznam.cz  
 
Webové strany: www.sport-nevidomych.cz  
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Slovo úvodem ... 
 
Dříve, než začneme představovat aktivity Českého svazu zrakově postižených 
sportovců, zamysleme se alespoň na chvíli nad tím, čím je sport pro lidi se 
zrakovým handicapem a co všechno díky sportu mohou tito lidé prožívat.  
 
Život ve tmě je asi nepředstavitelným pro většinu z lidí, už nikdy nevidět východ či 
západ slunce, vlastní děti, rodiče či přátele, jen si domýšlet, jak to všechno asi 
vypadá…. Denně vycházet na ulici s rizikem, že narazím na situaci, ve které si 
díky svému handicapu nebudu umět poradit…. S tím vším se naši zrakově 
postižení spoluobčané musí umět vyrovnat. A právě tím, co mnohým z nich může 
dodat energii a životní optimismus a chuť prát se s problémy takového života  je 
sport. Někteří sportují jen tak pro radost, jiní na profesionální úrovni, a dokonce 
reprezentují naši republiku na mezinárodních soutěžích a paralympiádách.  
 
Nejen pro lidi se zrakovým handicapem, ale také pro všechny, kteří chtějí nějakým 
způsobem pomoci je zde Český svaz zrakově postižených sportovců, organizace, 
která  poskytuje informace, zázemí a pocit identity se skupinou ostatních lidí.  
 
 
 
Členové ČSZPS o.s. 
 
ČSZPS o.s. sdružuje 26 sdružených subjektů se samostatnou právní subjektivitou 
( sportovních klubů, tělovýchovných jednot, oddílů ) ve kterých provozují sport 
zrakově postižení. 
V těchto oddílech je registrováno celkem 2 164 členů, v tomto věkovém rozložení:  
Nad 50 let:  417 mužů, 362 žen  
Do 50 let:  621 mužů, 421 žen  
Junioři: 119 chlapců, 95 děvčat  
Dorost: 52 chlapců, 30 děvčat 
Žáci: 29 chlapců, 18 děvčat 
 
Organizační struktura 
 
Plenární shromáždění ČSZPS o.s.  
Plenární shromáždění ČSZPS o.s. je nejvyšším orgánem organizace. 
 
Prezidium ČSZPS o.s.  
Prezidium ČSZPS o.s. je nejvyšším normotvorným orgánem mezi dvěma 
zasedáními Plenárních shromáždění ČSZPS o.s.  
Prezidium tvoří 4 přímo voleni kandidáti, které zvolilo Plenární shromáždění  
ČSZPS o. a Prezident ČSZPS o.s., který má rovněž hlas rozhodující. Funkční 
období prezidia je shodné s funkčním obdobím prezidenta svazu. Od dubna 2009 
prezidium pracovalo ve složení: Mikuláš Ďurko, Zbyněk Janečka, Vladimír 
Krajíček, Marcela Kulíšková. 
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Prezident ČSZPS o.s. 
 Prezidenta svazu volí Plenární shromáždění ČSZPS o.s. na 4leté funkční období.   
Je statutárním a výkonným orgánem mezi jednotlivými zasedáními Plenárních 
shromáždění ČSZPS o.s.  Funkce prezidenta je placená. Tuto funkci vykonává 
pan Jaroslav Pata. 
 
 
Sekretariát ČSZPS o.s. 
Výkonná ředitelka sekretariátu s kumulovanou funkcí ekonoma ČSZPS o.s. – tato 
funkce je placená. Tuto funkci vykonává paní Milada Zdražilová. 
 
 
Kontrolní a revizní komise ČSZPS o.s. 
 KRK je nezávislým orgánem pro provádění kontroly a přezkoumávání 
ekonomických, administrativních a právních operací uskutečňovaných v rámci 
ČSZPS o.s. KRK pracuje ve složení Miroslava Valášková, Jana Rašpličková, 
Zdeněk Pavlíček 
 
 
Sportovní rada ČSZPS o.s. 
Sportovní rada ČSZPS je výkonným orgánem ČSZPS o.s. v oblasti hodnocení a 
řízení sportu zrakově postižených. Metodicky řídí Výkonné výbory sekcí 
jednotlivých sportovních odvětví. Řídící a výkonný výbore pracuje ve složení 
Robert Peška, Zdeněk Barlok, František Eliáš. 
 
 
Výkonný výbor sekce ČSZPS o.s. 
Sportovní sekce je článek bez právní subjektivity ve struktuře ČSZPS o.s.  Je 
charakterizována zaměřením na jedno sportovní odvětví, či skupinu sportů . VVS 
především organizuje, řídí a odpovídá za mezioddílovou činnost daného sportu a 
přípravu reprezentace.  
 
ČSZPS o.s. je členem různých zastřešujících organizací jak z hlediska jednotlivých 
sportů tak z hlediska sportu hendikepovaných, jako například  jsou:  
IBSA – Mezinárodní asociace zrakově postižených sportovců 
ČPV – Český paralympijský výbor 
IPC – Mezinárodní paralympijský výbor ( prostřednictvím ČPV ) 
UZPS – Unie zdravotně postižených sportovců  
ČSTV – Český svaz tělesné výchovy 
IBCA – Mezinárodní asociace pro zrakově postižené šachisty  
 
V rámci ČSZPS o.s. jsou provozovány na různých úrovních ( tedy od rekreační až 
po vrcholovou ) zejména tyto sporty:  
atletika, bowling, cyklistika, goalball, judo, kuželky, lyžování sjezdové, lyžování 
běžecké, plavání, vzpírání, šachy, zvuková střelba. 
 
Pro další sporty ( většinou jsou ve stádiu rozvoje ), bude případná podpora 
zvážena  základě aktuálního stavu. Jedná se např. o futsal nebo veslování.  
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Finanční zpráva 
 
Příjmy ČSZPS o.s. v roce 2009 pocházely z těchto zdrojů: 

- MŠMT prostřednictvím UZPS 
- ČPV 
- MF ČR 
- Sazka a.s. 
- MHMP 
 
Nadace a nadační fondy: 
- Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška -  projekty Plaváček, 

Kadet a junior, Žákovská goalballová liga, Šampion, Sportovní tábor, 
- Nadace Leontinka   - projekt Sportovní tábor, výstražné vesty 
- Nadace Charty 77, konto bariéry – podpora MS v alpském lyžování, 

Sportovní tábor 
 
Dary : 
- Ofta, Prostav, Steko, Jarys Stav, drobní dárci, 
 
Sponzorské smlouvy – reklama – ČeP s.r.o., SHSA s.r.o. 
 

Náklady  Název Kč  
  501  Spotřeba materiálu  ( sportovní materiál, kanc. potřeby 

atd. ) 
   320 269,50 

  502  Spotřeba energie    46 869,17 
  511  Opravy a udržování    1 052,00 
  512  Cestovné    95 421,18 
  513  Náklady na reprezentaci    1 400,00 
  518  Ostatní služby ( jako např, nájemné sportovišť, 

kanceláří, poštovné, telefonní poplatky, startovné  
doprava na akce, stravování, ubytování na akcích, 
jízdné vleky  

  2 182 927,84 

  521  Mzdové náklady    493 774,00 
  524  Zákonné sociální pojištění    160 910,00 
  527  Zákonné sociální náklady    15 120,00 
  545  Kursové ztráty     4,38 
  549  Jiné ostatní náklady  ( pojistné, odměny rozhodčí atd. )    285 542,84 
  551  Odpisy DNM a DHM    157 344,60 
  581  Poskyt.příspěv. zúčt. mezi org. složkami    69 600,00 
  582  Poskytnuté příspěvky    990 000,00 
  591  Daň z příjmů z běžné činnosti    67 000,00 
  Celkem 4 887 235,51 

 
 

Výnosy  Název Kč  
  644  Úroky    43 250,40 
  645  Kursové zisky     568,58 
  649  Jiné ostatní výnosy   1 034 532,34 
  681  Přijaté příspěv.zúčt. mezi org. složkami    589 499,00 
  682  Přijaté příspěvky   2 175 648,31 
  691  Provozní dotace   1 506 417,00 
  Celkem    5 349 915,63 
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Organizační a legislativní dění  
 
Rok 2009 byl pro ČSZPS o.s. velice důležitým mezníkem, jak v legislativě, tak i ve 
sportovním dění.  
Vedení svazu  -  prezidium, prezident, sekretariát -  mělo za hlavní úkol připravit a 
uskutečnit Plenární shromáždění svazu, neboť končilo volební období volených 
orgánů prezidenta a Kontrolní a revizní komise.  
Plenární shromáždění se uskutečnilo v dubnu 2009. Na tomto shromáždění byl 
zvolen prezident svazu, Kontrolní a revizní komise a poprvé podle stanov i členové 
prezidia. Tento krok posunul demokratický princip ve vedení svazu. (  Doposud byli 
členové prezidia jmenováni prezidentem. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezidium v r. 2009 zasedalo celkem 6x. 
Byl proveden hospodářský audit, který dopadl velice dobře ( „výrok bez výhrad“).  
V prosinci 2009 se uskutečnilo tradiční Setkání s úspěšnými  sportovci  a 
medailisty , při kterém byli tito sportovci vyhlášeni a oceněni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČSZPS o.s. byl organizátorem zasedání mezinárodní subkomise showdownu IBSA 
v lednu 2009. 
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Sportovní dění  v reprezentaci 
  Pro sportovce , zejména reprezentanty  v „ letních“ sportech, ale i další 
potencionální uchazeče o reprezentaci, nastal paralympijský cyklus, který by měl 
vyvrcholit v r. 2012 na paralympijských hrách v Londýně.  
 Tento rok byl velice důležitý a rozhodující v přípravě naší nejúspěšnější 
sportovkyně Aničky Kulíškové a její trasérky Michaely Hubačové, spolu se 
připravovaly na vrcholnou akci  - na zimní paralympijské hry ve Vancouveru v r. 
2010. 
Ve světovém poháru vyhrály v italském Sestriere sjezd. Ve finále SP ve Whistleru 
(Kanada) získaly ve sjezdu 2. místo, což pomohlo k získání malého křišťálového 
globusu za sjezd pro sezonu 2008/2009.  
 

 
 
 
 Nejdůležitějším závodem této sezony pak bylo MS  v Jižní Korei, které se 
uskutečnilo na přelomu února a března 2009. Zde získaly 3 bronzové medaile 
(superobří slalom, obří slalom, sjezd). MS se zúčastnil také též  lyžař Jan Mrázek. 
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Reprezentační tým B se účastnil závodů EP v alpském lyžování. 
 
Pro možnost nominovat další sportovkyni na zimní paralympiádu v r. 2010 byla 
dána příležitost i Miroslavě Sedláčkové v severském lyžování. Zúčastnila se 
Mistrovství světa ve finském Vuokatti na přelomu ledna a února. V běhu na 15 km 
klasicky skončila na 7. místě a na 5 km volně na 6. místě. Těmito výsledky se 
bohužel na zimní paralympiádu v r. 2010 nenominovala.  
 
V květnu 2009 se český goalballový tým zúčastnili ME skupiny C v Portugalsku s 
cílem postoupit do B skupiny, hráči jej bohužel nesplnili. V říjnu se zúčastnili 
mezinárodního turnaje v holandské Bredě, kde skončili z 10 mužstev na 3. místě.  
 
V červnu se kuželkáři v počtu 3 mužů zúčastnili ME v Polsku, bohužel  
 bez výraznějších úspěchů.  
 
V červenci se zúčastnili reprezentanti v judo  Michaela Vodáková  a Pavel Hons 
ME v Debrecenu, Michaela Vodáková  se stala juniorskou mistryní Evropy.  
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V červenci se také konalo MS ve vzpírání zrakově postižených v USA, zde 
zaznamenal  vynikající úspěch Lukáš Šacher, v bench pressu  v kategorii do 75 kg 
získal zlatou medaili. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mezinárodní akce v cyklistice se pro naše sportovce naplno rozjely v červenci, 
závodů se většinou účastnily tři tandemy - Marek Moflar s pilotem Jiřím Chybou, 
Václav Trnka s pilotem Jiřím Krausem, a Miroslava Sedláčková s pilotkou Janou 
Jirouškovou. 
Po delší době se naši cyklisté zúčastnili evropského poháru, první byl závod EP 
v ČR v Lounech, dále na Slovensku ve Vrátné.  Mužský tandem ve složení Chyba 
Jiří – Moflar Marek skončili v časovce na 8. místě a závodě na silnici na 5. místě. 
Tandem žen ve složení Jana Jiroušková – Miroslava Sedláčková  vyhrál časovku i 
silniční  závod v ženském startovní poli, další byl závod  EP v italské Piacenze.  
(13. a 17. místo tandemu Moflar – Chyba. ) Na MS v Itálii muži v časovce obsadili 
28. místo, 42 tandemů, v silničním závodě 22. místo, ženy 8. místo ze 12 tandemů 
v časovce a 10. místo v silničním závodě. Tandem Moflar – Chyba se navíc  
zúčastnil dráhového MS v Manchesteru  –  na 1 km obsadili 14.  místo, na 4 km 
11. místo.  
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V srpnu se  konalo  ve Švédsku MS V Showdownu, kde v soutěži družstev 
skončilo naše družstvo na 4. místě z 8 zemí, v soutěži jednotlivců skončil Jaromír 
Vospěl na 8. místě , Pavel Michelfeit na 16. místě, v ženách Helena Křiváčková na 
10. místě.  
 
Sportovní dění  v ČR 
 
 Sportovní organizace musí pro svoji budoucnost mít zájem pracovat s mládeží.  
Nejinak je tomu i v ČSZPS o.s. Náš svaz spolupracuje v rámci sportovních aktivit 
se ZŠ pro zrakově postižené, středními školami pro ZP a SPC (speciální 
pedagogická centra). Zde spolupracujeme na pořádání sportovních akcí a i při 
konzultacích, podporujeme  sportovní přípravu mladých plavců, atletů a 
goalballistů.   
 
Pro zrakově postižené děti a mládež se konalo  MČR v plavání, MČR v šachu, 
turnaje v rámci žákovské goalballové ligy, vyvrcholením celoročního sportovního 
snažení byly Sportovní hry mládeže. Tento rok byla pořadatelem ZŠ nám. Míru 
Praha. Pěkným zážitkem byla účast Dany Zátopkové a Jiřího Čtvrtečky.  
 

 
 
Svaz uspořádal již 3. ročník „Sportovního tábora“ pro talentovanou mládež, 
kterého se zúčastnili ve dvou bězích žáci ZŠ. Jednak děti od 3. – 6. tříd  - 
v Železné Rudě, kde se pod vedením pedagogů a trenérů seznamují se základy 
např. goalballu, plavání, atletiky a s jízdou na tandemovém kole. Po ukončení 
tábora se provádí vyhodnocení a vytipují se talentovaní žáci pro další práci na 
rozvoji jejich talentu. Druhý běh byl pro žáky  6. – 9. tříd a v Krkonoších, hlavní 
náplní bylo běžecké lyžování. 
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Největším mladým sportovním nadějím (Lenka Zahradníková, Nicole Fryčová a 
Lukáš Flek) bylo zabezpečeno zařazení do sportovních klubů zdravých sportovců, 
kde se připravovali  pod vedením profesionálních trenérů s individuálním 
přístupem s ohledem na zrakové postižení. 
 
Významnou mezinárodní akcí, kterou jsme v r. 2009 uspořádali byl turnaj 
v Showdownu Show - Prague. Tohoto turnaje se zúčastnilo 45 mužů a 16 žen z 8 
zemí Evropy. V soutěži mužů se Jaromír Vospěl umístil na 2. místě a v soutěži žen 
byla Helena Křiváčková 3. místě. Tento turnaj je zařazen do mezinárodního 
kalendáře společně s turnaji v Bredě, Miláně a Stockholmu.  
 

 
 
Pro dospělé sportovce byla uspořádána  MČR v bowlingu, cyklistice, elektronické 
zvukové střelbě, kuželkách, showdownu, šachu a  vzpírání. Uskutečnily  se ligové 
soutěže v goalballu, kuželkách, tandemoví cyklisté měli možnost závodit v rámci  
Českého poháru tandemů, který se skládal ze 9 samostatných závodů. Konaly se   
i mnohé další sportovní akce, umožňující sportovní vyžití i získání přehledu o 
sportovní výkonnosti   
 
Závěrem zprávy bychom rádi ze srdce poděkovali  všem, kteří se podíleli finanční 
nebo materiální podporou na kvalitní přípravě reprezentantů, ale i na rekreačním 
sportování ZP, čímž se daří tuto skupinu lidí integrovat mezi zdravou veřejnost i 
všem dobrovolníkům kteří se jako organizátoři, rozhodčí, trenéři, asistenti podíleli 
na sportovních akcích, zvláštní poděkování patří i učitelům, vychovatelům, i všem 
rodičům, kteří podporují své děti ve sportovním snažení .  

 
 

Pata Jaroslav  
Prezident ČSZPS o.s.  


