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I.
Základní charakteristika a poslání UZPS ČR
Unie zdravotně postižených sportovců České republiky, z.s. (dále jen „Unie“), založená na
jaře roku 1990 a sdružená v České unii sportu - ČUS (dříve ČSTV), je multisportovní formací
střešního typu. Unie je sdružením sportovních svazů a federací (dále jen „svazů“), členěných
podle jednotlivých druhů trvalého zdravotního postižení, sdružených v Českém paralympijském
výboru, o. s. (dále jen „ČPV“) členstvím řádným nebo přidruženým. Za každý druh zdravotního
postižení je v Unii sdružen jeden svaz, výjimku tvoří i nadále tělesně postižení, kteří s ohledem
na vzniklou situaci jsou po přechodné období, a to do doby svého předpokládaného sloučení,
zastoupeni dvěma samostatnými svazy – Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců
(ČATHS) a Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS). Sdružená postižení jsou tato:


mentální;



sluchová;



spastická (zařaditelní do mezinárodní federace CP-ISRA: lokomotorická, zejména
neurologická postižení, převážně vrozená);



tělesná (lokomotorická, zejména ortopedická postižení, převážně získaná – bez
zařaditelných do CP-ISRA);



vnitřní (těžce postižení kardiaci, astmatici, diabetici, dialyzovaní, atd.);



zraková.

Řádnými členy Unie nemohou být jednotlivci, jednotlivé sporty, jednotlivé tělovýchovné
jednoty a sportovní kluby, nebo jiné frakční formace, ani jiné osoby, nesdružené v ČPV.
Posláním Unie je všestranně, zejména ekonomicky a servisně, podporovat rozvoj tělesné
výchovy, sportu a turistiky zdravotně postižených všech věkových kategorií na území České
republiky a napomáhat k vytváření podmínek provozu všech volně sdružených svazů, přičemž
Unie plně uznává Etický kodex Mezinárodního paralympijského výboru (dále jen IPC). V rámci
kompetencí, předaných sdruženými svazy, Unie spolupracuje a jedná jménem všech
sdružených svazů se státními institucemi i nevládními organizacemi, které mají se zdravotně
postiženými co do činění.
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Sbor zástupců – Rozhodovací orgán UZPS ČR
Rozhodovacím orgánem Unie je Sbor zástupců sdružených svazů (dále jen „Sbor“), složený
po jednom zástupci (zpravidla je to předseda) z každého sdruženého svazu. Jmenování stálého
zástupce do Sboru je ve výlučné kompetenci každého sdruženého svazu. Předseda je volen
z členů Sboru nadpoloviční většinou přítomných členů Sboru, a to na dobu neurčitou. Stejnou
většinou je předseda i odvoláván. Sbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina
jeho členů nebo zástupců. Pro přijetí usnesení Sboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných zástupců sdružených svazů, přičemž sdružené svazy deklarují svou vůli rozhodovat
vždy tak, aby byly zohledněny oprávněné zájmy všech členů. Právní úkony jménem Unie je
oprávněn činit Předseda Sboru (dále jen „předseda“), nebo jím písemně zmocněná osoba.
Předseda je povinen o těchto krocích informovat bez zbytečného odkladu Sbor. Předseda
uskutečňuje usnesení Sboru, přičemž je povinen při řízení záležitostí UZPS postupovat v
souladu s ustanoveními právního řádu, stanov a usneseními Sboru. V případě, že jde o právní
úkon, jehož předmětem je nakládání s majetkem Unie, které není běžným hospodařením Unie,
je předseda povinen takový úkon předložit Sboru ke schválení.

Sdružené svazy


Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. (převážně poúrazové stavy) – dále
jen ČATHS



Česká federace Spastic Handicap z.s. (sportovci ochrnutí převážně na následky dětské
mozkové obrny, zejména jde o vady vrozené) – dále jen ČFSH



Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s. – dále jen ČSMPS



Český svaz neslyšících sportovců, z.s. (vady sluchu, vrozené i získané) – dále jen ČSNS



Český svaz tělesně postižených sportovců, z.s. (převážně poúrazové stavy) – dále jen ČSTPS



Český svaz vnitřně postižených sportovců, z.s. – dále jen ČSVPS



Český svaz zrakově postižených sportovců, z. s. (vady zraku vrozené i získané) – dále jen
ČSZPS
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II.
Členská základna
Sportovní svazy UZPS ČR jsou samostatné právní subjekty, které dále sdružují na území České
republiky 164 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s celkovou základnou 15.880 členů.
Stav k 31. 12. 2015 dle oficiální statistiky ČUS:
Svaz
ČATHS
ČFSH
ČSMPS
ČSNS
ČSTPS
ČSVPS
ČSZPS
CELKEM

Počet členů
1461
4858
3035
2558
1246
1055
1667
15 880

Počet klubů
27
10
41
15
39
9
23
164

III.
Sport zdravotně postižených
Sdružené svazy organizují domácí mistrovské soutěže a zajišťují rovněž účast na světových
soutěžích na úrovni mistrovství světa (MS), mistrovství Evropy (ME), kvalifikačních turnajích,
postupových soutěžích a světových i evropských pohárech (SP a EP).
MS se konají pod záštitou IPC (Mezinárodní paralympijský výbor) nebo ISF (mezinárodní sportovní
federace), kde jsou zpravidla všechny disciplíny z programu paralympiád, takže i pro všechny druhy
postižení, které se paralympiád účastní. Druhým typem je MS pro sluchově postižené pod záštitou
ICSD (Mezinárodní deaflympijský výbor), který není členem IPC, přičemž sluchově postižení ještě
mají vlastní vrcholnou soutěž, a to deaflympiádu. Třetím druhem je MS konané pod záštitou
některé z mezinárodních sportovních organizací (obecně označovaných jako IOSD), tedy vždy
pouze pro jeden druh postižení. Organizace IOSD jsou členy IPC. Jsou to: CPISRA (Mezinárodní svaz
sportovců s centrálními poruchami hybnosti), IBSA (Mezinárodní svaz zrakově postižených
sportovců), INAS (Mezinárodní svaz mentálně handicapovaných sportovců) a IWAS (Mezinárodní

Stránka 4 z 15

svaz sportovců s amputací a na vozíku). Na těchto MS mohou být vypsány i disciplíny, které nejsou
na programu paralympiád. Obdobně je tomu i u ME, SP, atp.
Pravomoc, týkající se zabezpečení účasti reprezentace České republiky na letních a zimních
paralympiádách a deaflympiádách (obdoba paralympiád, avšak pouze pro neslyšící, konají se vždy
v lichých letech) svěřila UZPS ČR od roku 1994 Českému paralympijskému výboru. Stejně je tomu
tak i u Global Games (GG) pro mentálně postižené do doby obnovení jejich plnohodnotného
programu na paralympiádách
Sdružené svazy zodpovídají za úroveň přípravy a účasti na mistrovstvích světa a
mistrovstvích Evropy a dalších světových soutěžích. Hlavní rolí UZPS je udržovat trvalý mezisvazový
konsensus ve všech nejdůležitějších otázkách a v tomto smyslu zastupovat sdružené svazy vně, a
to především směrem k MŠMT a ČUS.
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UMÍSTĚNÍ ČESKÝCH SPORTOVCŮ
Rok 2015 sebou přinesl dvě významné akce pro sportovce s handicapem. Na přelomu
března a dubna se v ruském Chanty-Mansijsk a Magnitogorsku konaly XVIII. Zimní deaflympijské
hry pro sportovce se sluchovým postižením. V březnu se poté konaly v Ekvádoru IV. Global Games
pro intelektově znevýhodněné sportovce.

Umístění na XVIII. zimních deaflympijských hrách
28. březen – 5. duben 2015, Chanty-Mansijsk a Magnitogorsk, Rusko
CELKOVÉ UMÍ STĚNÍ SPORTOVCŮ Č R

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ:
Tereza Kmochová

1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo

Sjezd
Super-G
Superkombinace
Obří slalom
Slalom

Veronika Grygarová

2. místo
6. místo
6. místo
4. místo

Sjezd
Super-G
Superkombinace
Obří slalom

Jan Konvička

15. místo
21. místo
16. místo
9. místo

Sjezd
Super-G
Superkombinace
Slalom

Martin Látal

19. místo
20. místo
19. místo
15. místo

Sjezd
Super-G
Superkombinace
Obří slalom

Jiří Hartig

23. místo
22. místo
8. místo
20. místo
11. místo

Sjezd
Super-G
Superkombinace
Obří slalom
Slalom

Jan Panský

15. místo

Slalom
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ:
František Kocourek

11. místo

Skiatlon

16. místo

Sprint

9. místo

15km s hromadným startem

1. místo

Snowboardcross

8. místo

Paralelní obří slalom

9. místo

Paralelní slalom

SNOWBOARDING:
Tomáš Pazdera

Umístění na IV. Global Games
8. – 16. září 2015, Guayaquil a Guaranda, Ekvádor
CELKOVÉ UMÍ STĚNÍ SPO RTOVCŮ ČR

ATLETIKA:
Veronika Votroubková

Zuzana Svátková

Kateřina Husáková

Veronika Skuhrovská

Tereza Titěrová

Štafeta 4x100m

2. místo

Hod oštěpem

16. místo

100m

18. místo

100m

21. místo

200m

7. místo

800m

8. místo

400m

17. místo

200m

22. místo

400m

6. místo

Skok do dálky

8. místo

100m

4. místo

Skok do dálky

3. místo

4x100m

(Svátková, Husáková, Skuhrovská, Titěrová)
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CYKLISTIKA:
Dalibor Havelka

Tomáš Havelka

Denis Murgoš

Družstvo

4. místo

časovka

8. místo

silniční závod

13. místo

časovka

12. místo

silniční závod

11. místo

časovka

10. místo

silniční závod

5. místo

(D. Havelka, D. Murgoš)
PLAVÁNÍ:
Vladimír Hlaváč

Adéla Míková

2. místo

50m prsa

9. místo

100m prsa

12. místo

50m volný způsob

12. místo

1500m volný způsob

15. místo

200m polohový závod

16. místo

200m volný způsob

17. místo

100m znak

17. místo

100m volný způsob

3. místo

50m volný způsob

5. místo

50m prsa

9. místo

100m prsa

6. místo

100m volný způsob

13. místo

200m volný způsob

9. místo

100m prsa

7. místo

800m volný způsob

14. místo

100m znak

9. místo

200m prsa

11. místo

200m polohový závod
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TENIS:
Ondřej Sedliský

3. místo

dvouhra

Jakub Jerhot

14. místo

dvouhra

Jiří Humhal

10. místo

dvouhra

Josef Hus

13. místo

dvouhra

Čtyřhra – Sedliský, Jerhot

4. místo

Čtyřhra – Humhal, Hus

5. místo

Družstva – Sedliský, Hus

3. místo

Družstva – Jerhot, Humhal

6. místo

Umístění českých handicapovaných sportovců
do šestého místa v první polovině startovního pole na ostatních světových a Evropských
soutěžích v roce 2015
Během roku 2015 se mimo Deaflympijských her a Global Games konala řada Mistrovství
světa a Evropy, umístění našich sportovců v první polovině startovního pole do šestého místa jsou
uvedeny v tabulkách jednotlivých akcí níže.

Mistrovství světa v lyžování tělesně a zrakově handicapovaných sportovců
Datum: 4. – 10. března 2015

Místo: Panorama, Kanada

Patrik Hetmer

3. místo

obří slalom

(trasér Miroslav Máčala)

6. místo

super-G

Mistrovství Evropy v halové atletice intelektově znevýhodněných sportovců
Datum: 13. – 15. března 2015
Kateřina Husáková

Místo: Petrohrad, Rusko
1. místo

800m

2. místo

4x200m

2. místo

4x400m

Štafeta ČR
(Svátková, Votroubková, Husáková,
Titěrová)
Štafeta ČR
(Svátková, Votroubková, Husáková,
Titěrová)
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Mistrovství světa v dráhové cyklistice tělesně, spasticky a zrakově handicapovaných sportovců
Datum: 26. – 29. března 2015
Ivo Koblasa (ČATHS)

Jiří Bouška (ČFSH)
Jiří Ježek (ČATHS)

Místo: Apeldoorn, Nizozemí
3. místo

1km s pevným startem

5. místo

stíhací závod na 3km

3. místo

1km s pevným startem

4. místo

stíhací závod na 4km

6. místo

stíhací závod na 4km

Mistrovství světa INAS v alpském a severském lyžování sportovců s intelektovým
znevýhodněním
Datum: 15. – 19. dubna 2015

Jakub Novák

Dalibor Havelka

Místo: Klövsjö, Švédsko
1. místo

Slalom

3. místo

Super-G

3. místo

Obří slalom

2. místo

10km volnou technikou

4. místo

15km

Mistrovství Evropy v atletice sluchově handicapovaných sportovců
Datum: 10. května 2015
Richard Helcel

Místo: Lublin, Polsko
3. místo

maraton

Světové hry IBSA zrakově handicapovaných sportovců
Datum: 12. – 15. května 2015
Miroslava Sedláčková
(trasér Michal Procházka)

Místo: Soul, Jižní Korea
Atletika

1. místo

1500m

1. místo

800m

3. místo

Jednotlivci

1. místo

Jednotlivci

3. místo

jednotlivci – celkové pořadí
Jednotlivci

Josef Gruncl

Bowling

Věra Macháčková

Bowling

Michal Krch

Bowling

5. místo

Goalball

6. míst

Tým ČR
(Jan Bošek, Tomáš Franěk,
Václav Svoboda, Lukáš Valer)
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Mistrovství světa v kuželkách zrakově handicapovaných sportovců
Datum: 24. – 31. května 2015

Místo: Rakovice, Slovensko

Daniela Hladíková

2. místo

B1 – jednotlivci

Anna Paulusová

6. místo

B2 – jednotlivci

2. místo

B1+B2+B3 – soutěž družstev

Tým ČR
(Ivana Vlachová, Daniela Hladíková,
Anna Paulusová)

Mistrovství Evropy v atletice sluchově handicapovaných sportovců
Datum: 20. – 25. července 2015

Místo: Bydhošť, Polsko

Lenka Matoušková
Jakub Nosek

2. místo

hod diskem

3. místo

vrh koulí

3. místo

skok do dálky

Mistrovství světa v plavání tělesně, zrakově a intelektově handicapovaných sportovců
Datum: 13. – 19. července

Místo: Glasgow, Velká Británie

Běla Třebínová (ČATHS)

Jan Povýšil (ČATHS)

2. místo

50m znak

5. místo

50m volný způsob

4. místo

50m znak

6. místo

50m volný způsob

Mistrovství Evropy v goalballu zrakově handicapovaných sportovců
Datum: 5. – 12. července 2015

Místo: Kaunas, Litva
Tým ČR

(Tomáš Jirout, Jan Bošek, Tomáš Franěk, Václav Svoboda, Lukáš Valer)

4. místo

Mistrovství světa v orientačním závodě tělesně handicapovaných sportovců
Datum: 24. – 27. července 2015
Jana Kosťová (ČSTPS)

Místo: Záhřeb, Chorvatsko
6. místo

paralympijská třída trail-o

Mistrovství světa v cyklistice tělesně, spasticky a zrakově handicapovaných sportovců
Datum: 28. července – 2. srpna 2015
Ivo Koblasa (ČATHS)

Místo: Nottwil, Švýcarsko
3. místo
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silniční závod

Jiří Hindr (ČFSH)
Tereza Diepoldová (ČATHS)
Kateřina Antošová (ČATHS)

2. místo

silniční závod

3. místo

časovka

3. místo

časovka

5. místo

silniční závod

Mistrovství Evropy ve střelbě sluchově handicapovaných sportovců
Datum: 4. – 8. srpna 2015

Místo: Plzeň, Česká republika

Marek Bartošek

2. místo

50m puška v leže

4. místo

50m puška – tři pozice

6. místo

10m vzduchovka

Mistrovství světa v lukostřelbě tělesně a spasticky handicapovaných sportovců
Datum: 22. – 23. srpna 2015

Místo: Donaueschingen, Německo

David Drahonínský (ČFSH)

1. místo

jednotlivci W1

4. místo

tým open

Tým ČR
(Leoš Bartoš (ČFSH), Jiří Klich (ČATHS),
Jaroslav Zelenka (ČATHS))

Mistrovství Evropy ve stolním tenisu sluchově handicapovaných sportovců
Datum: 7. – 8. září 2015

Místo: Baden, Rakousko

Tým ČR
(Jaroslav Helus, Michal Kratochvíl, Ivo
Mimra, Roman Šlechta)

6. místo

týmová soutěž

Světové hry IWAS 2015
Datum: 26. září – 3. října 2015

Místo: Sochi, Rusko
1. místo

50m prsa

4. místo

50m znak

plavání

3. místo

50m motýlek

plavání

3. místo

200m polohový závod

1. místo

100m volný způsob

2. místo

100m prsa

2. místo

400m volný způsob

3. místo

100m znak

Tomáš Hlavinka (ČSTPS)

plavání

Jaroslav Mrkos (ČSTPS)
Vít Šašek (ČSTPS)

Vendula Dušková (ČSTPS)

Anežka Floriánková (ČSTPS)

plavání

plavání
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4. místo

200m polohový závod

5. místo

100m prsa

6. místo

50m volný způsob

Mistrovství světa v atletice tělesně, spasticky, intelektově a zrakově handicapovaných
sportovce
Datum: 20. října – 1. listopadu 2015
Dušan Grézl (ČFSH)

Místo: Doha, Katar
3. místo

vrh koulí (třída F38)

3. místo

hod oštěpem (třída F38)

4. místo

vrh koulí (třída F38)

Eva Berná (ČFSH)

4. místo

vrh koulí (třída F37)

Aleš Kisý (ČATHS)

3. místo

vrh koulí (třída F53)

Petr Vrátil (ČFSH)

Mistrovství Evropy ve stolním tenise tělesně handicapovaných sportovců
Datum: 11. – 18. listopadu 2015

Místo: Vejle, Dánsko

Jiří Suchánek (ČSTPS)

5. - 8. místo

dvouhra, třída M2

Daniel Horut (ČATHS)

3. místo

dvouhra, třída M7

3. místo

dvouhra, třída M10

Ivan Karabec (ČATHS)
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IV.
Sbor zástupců UZPS ČR a sekretariát
Složení sboru zástupců:
Jaroslav Pata (ČSZPS) – předseda
Vojtěch Volejník (ČSNS) - člen
Pavel Svoboda (ČSMPS) – člen
Jaroslava Krakovičová (ČATHS) – člen
Oldřich Machaň (ČSVPS) – člen
Radka Kučírková (ČSTPS) – člen
Ondřej Sejpka (ČFSH) - člen

V roce 2015 se Sbor zástupců sešel 1krát k vyřešení aktuálních úkolů. Předseda Jaroslav Pata se
dne 25. dubna 2015 zúčastnil Valné hromady ČUS jako delegát za UZPS.

Sekretariát Unie je profesionálním pracovištěm a jeho složení je dáno potřebami Unie. V čele
sekretariátu je vedoucí sekretář, který sám není oprávněn činit právní úkony jménem Unie,
s výjimkou běžných záležitostí. Vedoucí sekretář je přímo podřízen předsedovi.

Složení sekretariátu UZPS ČR:
Jaroslav Pata – předseda
Monika Marčeková – vedoucí sekretář
Jana Kulířová – sekretářka
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V.
Finance – účetní závěrka
V roce 2015 byla UZPS financována pouze ze státních zdrojů prostřednictvím MŠMT. Finanční
prostředky z Programu VII – byly použity na zajištění chodu sekretariátu UZPS ČR - nájem, služby,
spotřebu energií, pojištění, mzdové prostředky zaměstnanců, částečné pokrytí účastnických
nákladů administrátorů multisvazových akcí na:


Mistrovství světa v plavání (Glasgow, Velká Británie)



Mistrovství světa v atletice (Doha, Katar)



Mistrovství světa v lukostřelbě (Donaueschingen, Německo)

Přílohy:
Účetní závěrka:

Rozvaha – kopie originálu s podpisem statutárního zástupce
Výkaz zisků a ztráty – kopie originálu s podpisem statut. zástupce
Příloha k účetní závěrce – kopie originálu s podpisem statut. zástupce
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