Výroční zpráva Českého svazu zrakově postižených sportovců
občanského sdružení (dále jen ČSZPS o.s.)
za rok 2010
Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postiţených sportovců,
občanské sdruţení
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

Slovo úvodem ...
Dříve, neţ začneme představovat aktivity Českého svazu zrakově postiţených
sportovců, zamysleme se alespoň na chvíli nad tím, čím je sport pro lidi se
zrakovým handicapem a co všechno díky sportu mohou tito lidé proţívat.
Ţivot ve tmě je asi nepředstavitelným pro většinu z lidí, uţ 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, ţe narazím na situaci, ve které si
díky svému handicapu nebudu umět poradit…. S tím vším se naši zrakově
postiţení spoluobčané musí umět vyrovnat. A právě tím, co mnohým z nich můţe
dodat energii, ţivotní optimismus a chuť prát se s problémy takového ţivota je
sport. Někteří sportují jen tak pro radost, jiní na profesionální úrovni, a dokonce
reprezentují naši republiku na mezinárodních soutěţích a paralympiádách.
Nejen pro lidi se zrakovým handicapem, ale také pro všechny, kteří chtějí nějakým
způsobem pomoci je zde Český svaz zrakově postiţených sportovců, organizace,
která poskytuje informace, zázemí a pocit identity se skupinou ostatních lidí.
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Členové ČSZPS o.s.
ČSZPS o.s. sdruţuje 27 oddílů ( sportovních klubů, tělovýchovných jednot ) ve
kterých provozují sport zrakově postiţení, které mají samostatnou právní
subjektivitu.
V těchto oddílech je registrováno celkem 1 854 členů, v tomto věkovém rozloţení:
Nad 50 let: 312 muţů, 275 ţen
Do 50 let:
544 muţů, 392 ţen
Junioři:
102 chlapců, 74 děvčat
Dorost:
44 chlapců, 34 děvčat
Ţáci:
50 chlapců, 27 děvčat

Organizační struktura
Plenární shromáţdění ČSZPS o.s.
Plenární shromáţdění ČSZPS o.s. je nejvyšším orgánem organizace.
Prezidium ČSZPS o.s.
Prezidium ČSZPS o.s. je nejvyšším normotvorným orgánem mezi dvěma
zasedáními Plenárních shromáţdění ČSZPS o.s.
Prezidium tvoří 4 přímo voleni kandidáti, které zvolilo Plenární shromáţdění
ČSZPS o. a Prezident ČSZPS o.s., který má rovněţ hlas rozhodující. Funkční
období prezidia je shodné s funkčním obdobím prezidenta svazu.
Prezident ČSZPS o.s.
Prezidenta svazu volí Plenární shromáţdění ČSZPS o.s. na 4-leté funkční období.
Je statutárním a výkonným orgánem mezi jednotlivými zasedáními Plenárních
shromáţdění 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 Zdraţilová.
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 sloţení 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 postiţených. Metodicky řídí Výkonné výbory sekcí
jednotlivých sportovních odvětví. Pracuje ve sloţení Robert Peška, Zdeněk Barlok,
František Eliáš
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Výkonný výbor sekce ČSZPS o.s.
Sportovní sekce je článek bez právní subjektivity ve struktuře ČSZPS o.s. Je
charakterizována jednou, či skupinou sportovních odvětví. Organizuje, řídí a
odpovídá za činnost daného sportu.

Hospodaření ČSZPS o.s.
Příjmy ČSZPS o.s. v roce 2010 pocházely především z těchto zdrojů:
Státní rozpočet:
- MŠMT prostřednictvím UZPS (Unie zdravotně postiţených sportovců)
- MŠMT prostřednictvím ČPV (Českého paralympijského výboru)
- MF ČR

Další dotace:
- ČPV
Nadace a nadační fondy:
- Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška - projekty Plaváček,
Kadet a junior, Ţákovská goalballová liga, Sportovní tábor,
- Nadace Leontinka - projekty Sportovní tábor Podpora mladých sportovních
talentů

Dotace z rozpočtu měst a obcí:
- MHMP
- Město Česká Třebová
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Dary, podpora :
- Bagmaster
- Canmed
- Praţská šachová společnost
- Ofta
- Prostav
- Rent point

Sponzorské smlouvy:
– ČeP s.r.o.
- SHSA s.r.o.
Rozložení výnosů a nákladů v roce 2010 bylo následující:

Náklady

Celkem

501

Spotřeba materiálu

502
511
512
513
518
521
524
527
545
549
551
581
582
591

Spotřeba energie
Opravy a udrţování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní sluţby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy DNM a DHM
Poskyt.příspěv. zúčt. mezi org. sloţkami
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů z běţné činnosti

Výnosy
644
645
649
681
682
691

Zisk/Ztráta

Celkem
Úroky
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěv.zúčt. mezi org. sloţkami
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

Celkem
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5 050 504,12
330 417,96
26 532,00
29 563,21
106 647,96
10 945,00
1 936 521,39
534 555,00
169 989,00
14 945,00
6 172,05
296 962,07
164 040,60
384 600,00
1 001 372,88
37 240,00

5 342 720,75
38 466,58
917,28
851 769,28
1 340 000,00
1 473 997,61
1 637 570,00

292 216,63

4

Organizační a legislativní dění
Hlavním úkolem pro vedení svazu bylo plnění usnesení PSH ČSZPS o.s. z dubna
2009.
V oblasti legislativy byl vypracován a schválen nový Soutěţní řád ČSZPS o.s.
Dalším důleţitým dokumentem je vypracovaná a schválená směrnice o kontrole
poţívání alkoholických nápojů v průběhu soutěţí a soustředění ČSZPS o.s., která
koresponduje s předpisy Českého antidopingového výboru.
Prezidium ČSZPS o.s. zasedalo na 4 řádných zasedáních a jednom mimořádném.
Bylo projednáno a schváleno přijetí dvou nových oddílů do ČSZPS o.s., a to AvoyMU Brno (futsal) a SK Handicapovaných cyklistů ZP Praha. Tyto oddíly se
promítnou ve statistice vydané ČSTV v r. 2011.
V prosinci 2010 se uskutečnilo Slavnostní setkání úspěšných sportovců, trenérů a
funkcionářů svazu. Na tomto setkání, obohaceném vystoupením ţáků z Deylovy
konzervatoře, byli odměněni medailisté z mezinárodních soutěţí IBSA a IPC v roce
2010.

Mezinárodní akce uspořádané v ČR:
ČSZPS o.s. přímo organizoval nebo se spolupodílel na organizaci těchto akcí:
+ Mezinárodních sportovních her středoškolské mládeţe spolu se SŠ, ZŠ v Brně

+ Mezinárodního MČR v plavání, které se uskutečnilo v červnu 2010 v Českých
Budějovicích l společně s Českou asociací tělesně handicapovaných sportovců
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+ 2. ročníku mezinárodního turnaje v Showdownu Show - Prague 2010

+ Mezinárodního turnaje v goalballu mládeţe, který se uskutečnil v ZŠ Litovli

Sportovní dění v reprezentaci
Reprezentace v paralympijských sportech:
Rok 2010 byl ve znamení zimní paralympiády, která se konala v březnu v
kanadském Vancouveru.
Příprava na tuto významnou akci začala pro naší sjezdařku Aničku Kulíškovou a
trasérku Míšu Hubačovou jiţ v lednu.
Zúčastnily se Světového poháru v italském Sestriere. Zde si vyjely 2x druhé místo
ve sjezdu. Dalším pokračováním přípravy byla účast na finále Světového poháru
v Aspenu, kde vyhrály 2x sjezd a tím si zajistily v této disciplíně malý křišťálový
globus. Odtud se přesunuly do místa konání paralympiády. Po nadějných
výsledcích ve světovém poháru jsme doufali v medaili. Toto očekávání se naplnilo
v Super-G, kde naše závodnice získaly bronzovou medaili, jedinou medaili ve
výpravě České republiky.

Pro sportovce v letních paralympijských sportech pokračoval druhý rok přípravy na
LPH v Londýně. Zároveň to byl rok plnění limitů pro starty na MS v atletice v r.
2011 a plavání na ME 2011. Judisté dostali moţnost si případnou účast na LPH
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2012 vybojovat na MS. Také cyklisté si měli moţnost vyjet nominovatelnost
v soutěţích Evropského a Světového poháru a na MS.
V atletice si nominační limit A pro MS 2011 zajistila na 800m v Olomouci a na
1 500m limit B v německém Blankenburgu Miroslava Sedláčková s trasérem
Michalem Procházkou. O limity se pro MS v atletice a IBSA hry pokoušel i náš
mladý atlet Lukáš Flek s trasérem Jiřím Kubalákem, proto se zúčastnili závodů
v Dánsku, Chorvatsku a Itálii, limity se bohuţel ale zaběhnout nepodařilo.
Důleţitým a poměrně náročným úkolem, vzhledem k malému počtu příleţitostí,
bylo zajištění mezinárodní oční klasifikace IPC, ( která je podmínkou pro
přihlašování sportovců na závody IPC a zařazování jejich výsledků do ţebříčků
IPC ) pro L. Fleka. Toto se nakonec podařilo zajistit na MM Španělska v Malaze,
kterého se oba páry atletů v prosinci zúčastnily .
Pár M. Sedláčková s M. Procházkou absolvoval závěrečné soustředění před MS
2011 ve Vysokých Tatrách.
Trenéry jsou Václav Webr a Petr Kotyza.

V cyklistice se nám dařilo se střídavými úspěchy. Náš suverénně nejlepší tandem
Marek Moflar s pilotem Jiřím Chybou se zúčastňoval mezinárodních závodů UCI
v Evropském poháru a Světovém poháru. Tandem se umísťoval v druhé polovině
startovního pole. Úspěchem bylo vítězství v závodech na silnici EP v Elzachu a
druhé místo v závodě EP, který byl součástí závodu Praha – Karlovy Vary – Praha
v silně obsazeném závodě s mezinárodními tandemy z Polska, Slovenska, Itálie a
Německa.
V přípravě na srpnové MS v Kanadě bohuţel došlo k těţkému pádu na dráze,
který vyřadil tandem na několik týdnů z přípravy. Přesto tento tandem odjel na
srpnové MS v Kanadě. V rámci svých moţností skončil hned za hlavní skupinou.
V říjnu se k výše jmenovanému tandemu přidal ještě tandem Aleš Moravec a pilot
Pavel Buráň a zúčastnili se EP na dráze v Berlíně. Závod se jel jako Omnium a
tandem Moflar – Chyba skončil na 3. místě a druhý tandem obsadil 9. místo.
V konečném ţebříčku tandemů se náš tandem umístil na 9. místě na světě. To je
nejlepší umístění tandemu z ČR v historii.
Trenérem je Viktor Zapletal.
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Goalball po generační výměně hráčů pokračoval v přípravě. Důleţitým faktorem
v přípravě je kvalitní soustředění, ve zhruba měsíčním cyklu. Kvalitní příprava se
projevila ve výsledcích reprezentačního týmu na turnajích v Zagrebu, kde obsadili
2. místo a v silně obsazeném turnaji ve Vilniusu, kde skončili na 3. místě.
Reprezentační tým se zúčastnil tréninkového campu v Izraeli. Součástí tohoto
soustředění byla i utkání s domácími hráči. Naši hráči vyhráli všechna utkání.
Přitom Izrael hraje o skupinu výše v evropské soutěţi. Úspěch přinesly i turnaje
v Polsku a v Řecku, na obou vybojoval český tým 1. místo.
Trenérem je Ladislav Franěk.

Mladí reprezentanti v Judu, Michaela Vodáková a Pavel Hons se zúčastnili MS
dospělých v Turecku. Tento turnaj byl ale nad současné moţnosti závodníků.
Vypadli v prvních kolech, je to však velká zkušenost pro tyto mladé sportovce.
Trenérkou je Jiřina Kubíková.
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V plavecké reprezentaci byli zařazeni dva plavci a dvě plavkyně, Nicole Fryčová,
Lenka Zahradníková, Martina Dráb a Martina Štěpánek. Plavci se připravovali pod
vedením reprezentační trenérky paní Miluše Kolesárové v Podolí. Úkolem plavců
bylo zaplavat limity, které je budou opravňovat ke startu na Světových hrách IBSA
v r. 2011 v Turecku a limity na Mistrovství Evropy 2011 v Berlíně. Všichni 4 plavci
si tyto limity splnili. Zúčastnili se mezinárodních závodů na Slovensku a
v Německu, uskutečnilo se soustředění v Tunisu.
Podobně jako v atletice, se po různých peripetiích podařilo zajistit mezinárodní
oční klasifikaci pro plavkyně L. Zahradníkovou, N. Fryčovou na MM Německa.
Reprezentace v neparalympijských sportech:
Český svaz zrakově postiţených sportovců o.s. podporuje i sportovní odvětví,
která nejsou zařazena na programu paralympijských her.
Bowling – na srpnové Mistrovství Evropy do Finska byli nominováni 4 hráči. Byl to
první oficiální start reprezentace. Účast výsledkově dopadla velice špatně
(předposlední a poslední místa). Hráči si ale zde měli moţnost porovnat výkonnost
na mezinárodní úrovni a rovněţ si odvezli řadu zkušeností.
Kuţelky – na Mistrovství Evropy na Slovensko se nominoval pouze jeden
sportovec, který v soutěţi muţů skončil na 8. místě. Další sportovce svaz nemohl
delegovat, neboť nesplnili nominační limity.
Showdown – na Mistrovství Evropy do Švédska byli nominováni 3 muţi a jedna
ţena. V jednotlivcích se hráči umístili v druhé polovině startovní listiny. Velice
dobře si však vedli v soutěţi druţstev. Zde skončili na 4. místě z osmi druţstev.
Na říjnovém turnaji TOP 12 Evropy skončil J. Vospěl na krásném 4. místě.

Šachy – na Mistrovství světa v Srbsku si vedl výborně náš šachista pan Ing.
Jaroslav Olšar, který v konkurenci 121 hráčů obsadil svkělé 12. místo.
Benchpress – na MS v Turecku nás reprezentovali Martin Biháry, který se stal ve
své kategorii mistrem světa a zároveň světovým rekordmanem. Lukáš Šacher ve
své kategorii získal 3. místo.
Trenérem je pan Jiří Smékal.
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Novým paralympijským sportem, který se pod svazem začíná rozvíjet je Futsal,
který hrají zatím 2 druţstva. Tento sport má předpoklady aby přilákal zejména
mladé zájemce.
Futsalisté se zúčastnili mezioddílového turnaje ve Stuttgartu. Byl to první turnaj a
pro získání potřebných zkušeností velice vhodný.

Sportovní dění v ČR
Děti a mládeţ
Kaţdá organizace musí pro svoji budoucnost mít zájem pracovat s mládeţí.
Nejinak je tomu i v ČSZPS o.s. Náš svaz spolupracuje v rámci sportovních aktivit
se ZŠ pro zrakově postiţené, středními školami pro ZP a speciálními
pedagogickými centry pro ZP. Zde spolupracujeme na pořádání sportovních akcí a
i při konzultacích, podporujeme sportovní přípravu a sportovní akce především
mladých plavců, atletů a goalballistů, ale také lyţařů a šachistů
Pro zrakově postiţené děti a mládeţ se konalo MČR v plavání, MČR v šachu,
turnaje v rámci ţákovské goalballové ligy.
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Vyvrcholením celoročního sportovního snaţení ţáků ZŠ byly Sportovní hry
zrakově postiţené mládeţe. Tento rok byla pořadatelem her pro ţáky základních
škol ZŠ Plzeň.

Svaz uspořádal v Ţelezné Rudě jiţ 4. ročník „Sportovního tábora“ pro talentovanou
mládeţ, určeného pro děti 3.– 6. tříd ZŠ. Zde se pod vedením pedagogů a trenérů
ţáci seznámili se základy např. goalballu, plavání, atletiky i s jízdou na
tandemovém kole. Po ukončení tábora bylo provedeno vyhodnocení a vytipováni
talentovaní ţáci pro další práci na rozvoji jejich talentu. Pokračováním výše
zmíněné akce je soustředění ţáků od 6. – 9. tříd, které se konalo v Krkonoších,
hlavní náplní bylo běţecké lyţování.
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Velice důleţitými programy pro děti a mládeţ jsou projekty zaměřené na lyţování
dětí a mládeţe - soustředění Kadetů (sjezdové lyţování) a Plaváček (plavání
kojenců a batolat).
Vedoucím je Zbyněk Janečka.

Největší mladé sportovní naděje (Lenka Zahradníková, Nicole Fryčová a Lukáš
Flek) byly zařazeny do sportovních klubů zdravých sportovců, kde se kvalitně
připravovaly pod vedením profesionálních trenérů.

Dospělí
Pro dospělé sportovce byla uspořádána buď samostatně nebo společně s ČATHS
MČR v atletice, bowlingu, cyklistice, elektronické zvukové střelbě, kuţelkách,
plavání, showdownu, šachu a vzpírání. Uskutečnily se ligové soutěţe v goalballu,
kuţelkách, cyklisté měli Český pohár tandemů, který se skládal ze 13
samostatných závodů a mnohé další sportovní akce, umoţňující sportovní vyţití
ale také získání přehledu o sportovní výkonnosti
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Slovo na závěr ….
Závěrem bychom rádi ze srdce poděkovali všem, kteří se podíleli na kvalitní
přípravě reprezentantů, ale i na rekreačním sportování ZP, čímţ 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 snaţení. Bez všech těchto nadšenců by sport zrakově postiţených
nebyl moţný.
Naše poděkování patří také všem, kteří finančně nebo materiálně sport zrakově
postiţených podporují, všem nadacím a dárcům, a poskytovatelům dotací.
Z výčtu činností našich sportovců vyplývá, ţe podpora má smysl a to i přes to, ţe
výsledkem nejsou třeba zrovna medailová umístění, dává moţnost, aby si kaţdý
mohl najít ten „svůj“ sport, s ohledem na zájem, věk, schopnosti, talent i stupeň
postiţení a tím si smysluplně vyplnit volný čas, podpořit své zdraví, najít motivaci i
ukázat sám sobě ale i všem okolo, ţe i s postiţením je moţné vést naplněný ţivot.
Jaroslav Pata
Prezident ČSZPS o.s.
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