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Slovo úvodem
Tento rok byl pro Českou federaci Spastic Handicap již dvacátý pátý a zejména druhým
rokem paralympijského cyklu, který vyvrcholí v roce 2020 paralympijskými hrami v Tokiu.
Také byl rokem zimních paralympijských her v PyeongChangu, kde měla naše federace svého
zástupce.
Činnost federace není omezena pouze na výkonnostní sport, ale značnou část úsilí věnujeme také rekreačním formám sportovního vyžití našich členů, stejně tak jako snahám o jejich
začlenění do majoritní společnosti. Mezi oblíbené doplňkové sporty v našich klubech patří
například stolní tenis, plavání, závěsný kuželník, a florbal. V zimním období se provozuje i
zimní turistika, spojená s výcvikem běhu na lyžích pro mládež. Některé kluby se věnují také
vodní turistice, která v sobě kombinuje prvky vodáckých sportů, turistiky a táboření.
Hlavní pozornost však byla opět věnována sportům, v nichž máme v současnosti nejpočetnější zastoupení a kde máme závodníky na evropské i světové úrovni. Jsou to atletika, boccia, cyklistika a lukostřelba.

Federace
Česká federace Spastic Handicap svou činnost pro spasticky handicapované sportovce
vykonává již od roku 1992. V současné době se počet našich členů pohybuje okolo čísla
5000. Základním článkem federace jsou spádové tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.
Těch je v současnosti následujících jedenáct: Handicap Sport Club Velké Meziříčí, SC Jedličkova ústavu Praha, SC Obchodní akademie Janské Lázně, SK Jedlička Liberec, SK Kociánka
Brno, TJ Březejc, TJ Léčebna Košumberk, TJ Spastic Sport Praha, TJ zdravotně postižených
Halma, TJ zdravotně postižených Nola Teplice a také Handicap Sport Club Havířov.
Jsme členem Českého paralympijského výboru a Unie zdravotně postižených sportovců
České republiky. Jsme také členem a jediným zástupcem pro Českou republiku v mezinárodní
organizaci spasticky handicapovaných CP-ISRA, která patří k zakládajícím členům Mezinárodního paralympijského výboru (IPC). V roce 2013 jsme se stali řádnými členy nově vzniklé
Mezinárodní sportovní federace boccii BISFed. Máme také zastoupení v Klubu paralympiků
Českého olympijského výboru.

Významné události roku 2017
Atletika
Atleti měli v letošním roce vrchol sezóny na mistrovství světa v Londýně. Naši reprezentanti na londýnském MS na medaili nedosáhli, i když Eva Berná byla ve vrhu koulí třetí po
vynikajícím výkonu 11,24 m, ale vzhledem k malému počtu přihlášených sportovců se v této
disciplíně medaile neudělovaly. Kvalitní výkony dále předvedli z našich Petr Vrátil, který vybojoval ve vrhu koulí třídy F38 páté místo a Martina Šimonová, která získala taktéž páté místo ve stejné disciplíně třídy F44. Kromě MS naši atleti také absolvovali několik vrcholných
soutěží seriálu Grand Prix, konkrétně v Dubai, Berlíně a italském Rieti. MS měli letos na programu i junioři. Ve švýcarském Nottwilu dosáhl nejlepšího výsledku Martin Adamčík ziskem
stříbrné medaile v hodu diskem.
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Boccia
Naši boccisté v loňském roce absolvovali tři mezinárodní závody. Evropský pohár
v Poznani, Světový pohár v Seville a mistrovství Evropy v portugalském Povóa de Varzim.
Na všech třech závodech naši bocciu reprezentoval Adam Peška v kategorii BC3. Zatímco
v Seville se Adamovi moc nedařilo, na ostatních turnajích se dokázal vždy probojovat až do
závěrečných bojů o medaile. Na EP Poznaň našel přemožitele až ve finále, kde podlehl polskému závodníkovi Iskryckému a vybojoval stříbrnou medaili. Tomuto závodníkovi podlehl i
v semifinálovém utkání na mistrovství Evropy. V utkáni o bronz sice již nestačil na čtyřnásobného medailistu z paralympijských her Řeka Polychronida, ale pro tak mladého závodníka
je čtvrté místo z ME výborným výsledkem.
Cyklistika
Cyklisté měli letos první vrchol sezóny již v březnu na dráhovém MS, které se konalo
v Los Angeles. Naši federaci zde reprezentoval Jiří Bouška (C4). Jiří se soustředil zejména na
dvě rychlostní disciplíny. V 1 km s pevným startem obsadil sedmé místo, dále startoval
v team sprintu, kde skončil těsně pod medailovými stupínky na čtvrtém místě. Druhým vrcholem paracyklistické sezóny bylo silniční mistrovství světa v jihoafrickém Pietermaritzburgu. Zde naše barvy hájili tricyklisté Jiří Hindr a Petr Berger v kategorii T1. V silničním závodě i v časovce jednotlivců obsadili vždy čtvrté a páté místo. I v roce 2017 se konal seriál závodů Světového poháru UCI. Z našich paracyklistů na něm dosáhl nejlepšího výsledku Jiří
Hindr na závodech v italském Maniagu ziskem dvou bronzových medailí v časovce i silničním závodě.
Lukostřelba
Lukostřelci se v letošní sezoně zúčastnili závodů Evropského poháru v Novém Města nad
Metují a mistrovství světa v Pekingu. Na EP se z našich nejlépe dařilo Davidovi Drahonínskému, který ve své kategorii dokázal zvítězit a získal tak jediný cenný kov pro Českou republiku. Velmi dobře se v mezinárodní konkurenci předvedl i Václav Košťál ziskem čtvrtého
místa. Na čtvrté místo dosáhl i tým mužů v kladkovém luku open s Davidem Drahonínským a
Danielem Fridrichem. Na mistrovství světa z našich lukostřelců nikdo na medaili nedosáhl.
Nejlepšího výsledku mezi jednotlivci dosáhl opět David Drahonínský a v kategorii W1 vybojoval šesté místo. Dařilo se i našemu smíšenému páru Václav Košťál a Markéta Sidková,
v kategorii reflexní luk vybojovali sedmé místo, což je v této disciplíně dosud nejlepší český
výsledek na vrcholné soutěži.
Zimní sporty
Zimní sporty měly v loňském roce poslední sezónu před zimními paralympijskými hrami
v Pchjongčchangu v Jižní Koreji. Ve hře o účast na ZPH byl náš curlingový tým díky třináctému místu ve světovému žebříčku. Jejich účast závisela na rozhodnutí IPC o účasti či neúčasti Ruské federace. V případě její neúčasti by se totiž naši curleři dostali na poslední dvanácté
postupové místo. O nominaci usiloval i Tomáš Vaverka v alpském lyžování. Body nutné pro
účast měl vyjeté v rychlostních i technických disciplínách a byl mezi sportovci, mezi kterými
se rozhodovalo o účasti na zimních hrách. Tomáš se her již účastnil v roce 2014 na ZPH Sochi, tehdy však ještě ve snowboardu a v případě získání kvalifikace do Pchjongčchangu by šlo
již o druhý sport, ve kterém účast na ZPH vybojoval.
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Další aktivity
24. ročník slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů a osobností proběhlo
v březnu 2018 v Dubí. Za přítomnosti vzácných hostů nejen nejlepších sportovců federace, ale
i trenérů, cvičitelů a našich význačných podporovatelů. Sportovní kluby také nominovaly
k ocenění své nejlepší sportovce z řad mládeže. Nejlepším sportovcem roku 2017 se zcela zaslouženě stal lukostřelec David Drahonínský z SC Jedličkova ústavu Praha, který na paralympijských hrách získal hned dva cenné kovy. Na letošním MS však na medaili nedosáhl, ale i
tak bylo jeho šesté místo nejlepším výsledkem českých závodníků. Vítězství si připsal na závodech Evropského poháru v Novém Městě nad Metují. Do síně slávy byl v roce 2017 uveden František Janouch, který byl jedním ze zakladatelů České federace Spastic Handicap a byl
prvním dlouholetým předsedou našeho svazu. Trenérem roku se stal Vladimír Brada (lukostřelba), Cvičitelem roku Zdeněk Mlynář (SK Kociánka Brno). Vyhlášeny byly také nejlepší TJ a SK, závodníci v Atletické lize, kde zvítězila TJ ZP Nola Teplice. Cena Amicissimus
(Nejlepší přítel) byla tentokrát přiznána Oldřichu Bubeníčkovi (hejtman Ústeckého kraje) za
dlouholetou podporu České federace Spastic Handicap, z.s.
Přílohy ke sportovním akcím
Příloha: Kalendář akcí roku 2017

Sdružené TJ a SK:
SK Kociánka Brno
TJ Březejc
TJ ZP Halma
SK Jedlička Liberec
SC Jedličkova ústavu Praha
TJ Léčebna Košumberk
TJ ZP Nola Teplice
SC Obchodní akademie Janské Lázně
TJ Spastic Sport Praha
HSC Velké Meziříčí
HSC Havířov

Ekonomika:
Účetní závěrka roku 2017:
Viz příloha – výkaz zisku a ztrát
Viz příloha – rozvaha
Viz příloha – příloha k účetní závěrce
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Plán na příští rok
Rádi bychom prohloubili práci s mládeží v našich TJ a SK, které poskytují díky přístupu
našich cvičitelů mladým postiženým lidem péči, umožňující jim realizovat se prostřednictvím
sportu a zvyšovat tak jejich šance integrovat se do majoritní nepostižené společnosti. O reprezentanty a vrcholové sportovce je tradičně federací dobře postaráno našimi reprezentačními
trenéry, hlavním cílem v této oblasti zůstává zajištění co nejkvalitnějších závodů a domácích i
zahraničních soustředění. Dlouhodobým cílem je zajištění zdravotní péče, specializovaných
sportovních vyšetření a v neposlední řadě osvěty v oblasti antidopingu.
Atlety čeká v srpnu 2018 mistrovství Evropy IPC v Berlíně. Atleti budou do černa plnit limity pro účast na ME na řadě významných domácích i zahraničních mítinků.
Boccisti se v roce 2018 bude čekat mistrovství Světa, které se bude konat v srpnu
v Liverpoolu. Zároveň se reprezentanti zúčastní několika mezinárodních akcí, kde mohou získávat body do mezinárodního žebříčku BISFed. Doma se bude pořádat další ročník naší Národní soutěže v boccie SH 2018.
V cyklistice se v roce 2018 uskuteční vedle celé řady závodů světového a evropského
poháru mistrovství světa na silnici v Itálii. Pochopitelně se budou v obvyklém rozsahu účastnit i akcí domácích.
Lukostřelci mají na programu mistrovství Evropy, které se bude konat v České republice. Vedle toho se naši lukostřelci zúčastní mezinárodního žebříčkového turnaje v Novém
Městě nad Metují, který je již tradiční součástí mezinárodního lukostřeleckého kalendáře.
V domácích soutěžích chceme opět poskytnout příležitost co nejširšímu okruhu sportovců a to hlavně z řad mládeže v paralympijských sportech. Realizační týmy jednotlivých sportů
plánují také množství domácích soustředění a testovacích srazů.
V roce 2018 federace plánuje uspořádání více než 20 domácích akcí, z toho nejméně ve
dvou sportech počítáme se zahraniční účastí.

Poděkování
V závěru bychom rádi poděkovali všem, kteří se zasloužili o chod naší federace, včetně organizací závodů, soustředění, sportovní činnosti v TJ a SK, zajištění reprezentace a zahraničních výjezdů. Nelze všechny vyjmenovávat, neboť jejich výčet by byl příliš dlouhý a
určitě by nebyl úplný. Proto mi pouze dovolte, abych jim vyslovil uznání jednoduše, ale o to
upřímněji: DĚKUJEME.
Rád bych ještě předal zvláštní poděkování našim sponzorům, podporovatelům, příznivcům, mediálním partnerům a rodičům, bez nichž by naše činnost postrádala rozměr, který
si díky jejich trvalé přízni může naše federace pro svoji sportovní činnost dovolit.

Ondřej Sejpka
předseda SH
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