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1. Úvod 

V sobotu 4. prosince 2021 byl novým předsedou Českého paralympijského výboru zvolen 

Zbyněk Sýkora. Pozice prvního místopředsedy patří Romanu Sudovi a druhou 

místopředsedkyní je Dana Selnekovičová. Výkonný výbor doplnili čtyři zástupci – Jaroslava 

Krakovičová, Hana Valová, Vojtěch Pavlík a Martin Císař. 

2. Výkonný výbor ČPV 

Výkonný výbor se od 4. prosince 2021 sešel celkem čtyřikrát. Během prvního měsíce svého 

fungování řešilo vedení Českého paralympijského výboru přebírání agendy a postupně 

dávalo dohromady celou administrativu, která byla ve velmi špatném stavu (např. vnitřní 

předpisy, nevýhodné smlouvy, personální zajištění atd.). Vedení Českého paralympijského 

výboru je potěšeno, že se mu tyto úkoly podařilo v rekordním čase vyřešit a neefektivní a 

špatné nastavení většinově napravit. 

• Po předání celé agendy Českého paralympijského výboru proběhl audit všech smluv. 

• Výkonný výbor odhlasoval ukončení spolupráce se společností Premier Sports CZ 

s.r.o. (Český paralympijský výbor si zvolil jinou strategii ¬ – co nejvíce marketingových 

akcí bude zajišťovat samostatně, pomocí svých zaměstnanců). 

• Proběhlo ukončení spolupráce s účetní společností Orkán Plus, s.r.o. (důvodem byly 

vysoké náklady, jiná představa o budoucí spolupráci, potřeba externího specialisty 

přímo na neziskový sektor). Novým dodavatel bude společnost 22HLAV s.r.o. 

• Výkonný výbor zrušil a uzavřel novou smlouvu s poskytovatelem mobilních a 

internetových služeb, společností T-Mobile. 

• Byly zrušeny dva vedlejší bankovní účty, které nebyly využívány. 

• Probíhá výpověď z kanceláří na Strahově. Český paralympijský výbor se k 1. červnu 

přesouvá do nových kanceláří v administrativní budově Allianz. Tato budova má 
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skvělé podmínky pro Český paralympijský výbor (např. parkování pro návštěvy přímo 

v budově, meeting room, recepce, reprezentativní a bezbariérové prostory). Český 

paralympijský výbor se chce více potkávat se sportovci a budovat značku ČPV i 

jednotlivých sportovců. Součástí kancelářských a společenských prostor bude také Síň 

slávy českého parasportu. 

• Vedení Českého paralympijského výboru vyřešilo vystoupení Českého svazu 

neslyšících sportovců z ČPV a naplnilo body z dohody o ukončení tohoto členství 

• Český paralympijský výbor klade velký důraz na digitalizaci a moderní nástroje 

(všechny dokumenty jsou naskenované a zálohované elektronicky). 

• Za velmi problematickou považuje výkonný výbor ČPV komunikaci s Národní 

sportovní agenturou (NSA). Český paralympijský výbor zatím nezískává podporu na 

provoz, i proto došlo (kromě několika schůzek předsedy ČPV Zbyňka Sýkory s 

předsedou NSA Filipem Neusserem) i na schůzku s premiérem ČR Petrem Fialou, na 

které byl popsán stav financování Českého paralympijského výboru. Vedení ČPV se 

úspěšně podařilo splnit podmínky dotační výzvy na realizaci zimních paralympijských 

her, dotace však byla pokrácena. 

• Proběhlo jednání s gestory a organizacemi zastupujícími podporované sporty NSA 

ohledně koordinovaného postupu ve věci výzvy Parasport – Činnost spolků s 

celorepublikovou působností 2022. 

• Předseda Českého paralympijského výboru absolvoval v rámci náplně práce od 

prosince 2021 do března 2022 přes 70 schůzek např. s dodavateli, partnery, politiky, 

Národní sportovní agenturou nebo s Českým olympijským výborem. 

3. Sport a sportovci  

• Český paralympijský výbor zajistil dobré podmínky pro českou výpravu na zimních 

paralympijských hrách v Pekingu 2022 i v náročné době, kdy cestu a pobyt v Číně 

komplikovala pandemie koronaviru a válka na Ukrajině (na paralympijské hry do 
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Pekingu i díky dobré spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy neodcestoval pouze 

jeden sportovec, zajištění dopravy do dějiště her bylo náročné na organizaci i 

vzhledem k dvojnásobným cenám letenek nebo rušení letů). 

• Výkonný výbor schválil pověření předsednictva k založení Sportovně technického 

výboru (STVS) pro sporty IPC a Rady sportovců (RS) dle stanov ČPV (volba sportovců 

z letních sportů proběhne online mezi sportovci z letních paralympijských her v Tokiu 

a sportovci ze zimních sportů byli zvoleni během zimních paralympijských her 

v Pekingu – Pavel Kubeš (kapitán para hokejové reprezentace), Michal Vápenka 

(brankář para hokejové reprezentace) a Patrik Hetmer (reprezentant v alpském 

lyžování zrakově handicapovaných). 

• Český paralympijský výbor zavedl pronájmy vozů Toyota za symbolický poplatek 

(jedná se i o vylepšení reklamního plnění tomuto partnerovi ČPV). Český 

paralympijský výbor chce, aby tři vozidla Toyota ProAce sloužila co nejvíce 

parasportovcům, i proto byly zavedeny krátkodobé výpůjčky všem členům ČPV 

(řádným i přidruženým). Výpůjčky probíhají pro konkrétní sportovní akce (nebo 

soustředění) po předběžném schválení na základě smlouvy a složení vratné kauce 

5 000 Kč. Cena výpůjčky je 100 Kč na den. Rezervace řeší generální sekretář ČPV Mgr. 

Miroslav Šperk (e-mail: sperk@paralympic.cz, telefon: 777 881 332. Kalendář 

probíhajících výpůjček). 

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZnRkaWFrYXJhNnVqaW9janMwaXJuZjJja2dAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZnRkaWFrYXJhNnVqaW9janMwaXJuZjJja2dAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
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• Český paralympijský výbor měl v majetku čtyři vozy, které na základě rozhodnutí VV 

v prosinci 2022 přednostně odprodal vadovým svazům (tento prodej byl dojednán 

před nástupem nového vedení ČPV). 

• Vedení Českého paralympijského výboru chce být blíže ke sportovcům, i proto chce 

za nimi cestovat a otevřít tak Český paralympijský výbor široké parasportovní 

veřejnosti. 

4. Komunikace a marketing 

• Lepší propagace parasportu a parasportovců je jedním z cílů Českého 

paralympijského výboru. Po odchodu Premier Sports CZ s.r.o. bude zajišťovat 

marketing ČPV Jiří Ježek, který svou značku vybudoval velmi dobře. Ředitelkou 

komunikace se stala Veronika Macková, která do ČPV přišla z České televize, kde se 

věnovala především parasportu. 

• Byly zahájeny práce na redesignu Českého paralympijského výboru (Českého 

paralympijského týmu). Nové bude např. logo nebo webové stránky. 

• Proběhly schůzky se stávajícími partnery Českého paralympijského výboru a pracuje 

se na navázání spolupráce s novými marketingovými partnery. 

• Podařilo se zajistit vysílací práva pro Českou televizi na přenosy ze zimních 

paralympijských her v Pekingu 2022. Česká televize odvysílala přímé přenosy 

z alpského lyžování, para hokeje a ze slavnostního zahájení a zakončení her. Na ČT 

sport pak bylo každý den živé studio s hosty a s tím nejlepším z daného soutěžního 

dne – zaměřeno na českou stopu. Počet odvysílaných přímých přenosů byl nejvyšší v 

historii paralympijského sportu v České republice. 
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• Český paralympijský výbor pomáhá i ukrajinským sportovcům. Aktuálně se podařilo 

ve sportovním centru v Nymburce ubytovat rodinu Andriye Komara, paralympijského 

vítěze v šermu z Athén 2004. Český paralympijský výbor zajišťuje pro celou rodinu 

nejen ubytování, ale také školní vzdělání pro devítiletá dvojčata, pomoc při hledání 

zaměstnání nebo administrativní zajištění získání státní podpory. Paralympijské 

medailistce Maryně Lytovchenkové byly zajištěny podmínky k tréninku (postarala se o 

to Česká asociace stolního tenisu) a v Plzni trénuje ukrajinská boccistka Jana 

Peilylková (ČPV řeší její lepší mobilitu při dojíždění z Mariánských lázní na pravidelné 

tréninky). 

 

• Daří se navazovat i mezinárodní kontakty. Předseda Zbyněk Sýkora absolvoval na 

paralympijských hrách v Pekingu sérii schůzek, v rámci kterých upevňoval pozici 

Českého paralympijského výboru na poli mezinárodního parasportu. Během návštěvy 

čínské metropole se setkal i s předsedou Mezinárodního paralympijského výboru 

Andrewem Parsonsem. Jedním z hlavních cílů této „mise“ byla snaha představit nový 
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tým Českého paralympijského výboru nejen současné struktuře IPC, ale také ostatním 

představitelům národních paralympijských výborů. Zbyněk Sýkora tak absolvoval 

schůzky např. s Lukaszem Szeligou (prezident Polského paralympijského výboru), 

Debrou Alexanderovou (členka správní rady Mezinárodního paralympijského výboru), 

Marie-Amélií Le Furovou (prezidentka Francouzského paralympijského výboru) nebo 

Anne d’Ieterenovou (prezidentka Belgického paralympijského výboru). Velmi 

přínosné bylo také setkání se Sophií Hertfelderovou, koordinátorkou IPC Membership 

Engagement pro Evropu a také s Marcem Truffautem, který je prezidentem 

organizace Virtus (World Intellectual Impairment Sport) pro sportovce s intelektovým 

znevýhodněním. 

• Podařilo se navázat spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK a s Fakultou 

tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (je zde velký potenciál využití 

studentů na klasifikace, na pozice rozhodčích, nebo se mezi nimi mohou objevit noví 

trenéři, dobrovolníci na pořádání sportovních akcí atd.) 

• Český paralympijský výbor poskytl záštitu nad sérií paraplaveckých závodů Mitropa 

Cup nebo nad domácím světovým šampionátem v Nymburce a Mladé Boleslavi Down 

Syndrome World Championships. 

• Od 26. března 2022 je v prodeji kniha Z Ria do Tokia, která připomíná účinkování 

českých parasportovců na mezinárodní scéně. Publikace mapuje čtyřleté sportovní 

cykly – začíná na pobřeží Černého moře, v tureckém Samsunu, kde česká 

reprezentace získala hned dvě zlaté medaile. Následně si čtenáři připomenou 

paralympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu. V roce 2019 se konaly hned dvě 

další sportovní akce – Global Games v australském Brisbane a zimní deaflympiáda. 

Jako poslední představuje tato kniha paralympijské hry v japonském Tokiu, které byly 

kvůli světové pandemii koronaviru přeloženy až na rok 2021. 

• 24. března 2022 proběhlo vyhlášení tradiční ankety o Nejlepšího handicapovaného 

sportovce České republiky. Do konečných výsledků se nejvýrazněji promítly letní 
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paralympijské hry v Tokiu. Vítězem letošního ročníku se stal dvojnásobný medailista 

z her v Japonsku – paralukostřelec David Drahonínský. Druhé místo v kategorii TOP 

10 obsadil boccista Adam Peška, třetí skončil plavec Arnošt Petráček. Do Síně slávy 

Českého paralympijského výboru byl uveden cyklista Jiří Ježek. Galavečer zajišťovala 

agentura Premier Sports CZ s.r.o. a uskutečnil se v kongresovém sále pražského Top 

Hotelu. 
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