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1.  Realizátor projektu: 

jméno a příjmení: Marek Dušek 

adresa: Lesní 321, 542 25 Janské Lázně 

 

2. Historie Centra 

Centrum handicapovaných lyžařů je nezisková organizace, která dlouhodobě působí na území Janských Lázní v 

Královehradeckém kraji a zaměřuje se komplexně na lyžování tělesně postižených. Dobrovolníci Centra od roku 

1998 organizují v zimních střediscích Krkonoš výukové lyžařské kurzy pro tělesně postižené, které se během let 

rozšířily do dnešní podoby. V roce 2005 získalo Centrum handicapovaných lyžařů statut Sportovního centra 

sjezdového lyžování Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS) a výukové kurzy jsme rozšířili o 

sportovní program. Centrum v době krize v paralympijském hnutí, kdy neoprávněně docházelo k nefinancování 

ČSTPS ze strany ČPV, převzalo funkci svazu a finančně zajišťovalo tréninkové kempy reprezentantů v Alpách. 

Během let se výukových kurzů Centra zúčastnily stovky handicapovaných lyžařů různých výkonnostních skupin. 

Vedle několika desítek rekreačních lyžařů jsme vychovali i řadu budoucích reprezentantů, kteří ČR dnes úspěšně 

reprezentují na mezinárodní scéně.  

 

3. Popis realizace projektu 

Vážení příznivci našeho projektu. Tak jako každý rok si vás po roce opět dovolujeme seznámit s výsledky 

realizace našeho projektu. Zimní sezónu 2010/11 můžeme z celkového pohledu považovat za velmi vydařenou. 

Realizace projektu proběhla bez větších problémů, teplotních výkyvů či deště, rušili jsme pouze jednotlivé 

výukové dny díky ojedinělé nepřízni počasí. Zrealizovali jsme 

všechny plánované týdenní kurzy, které jsme ještě dokonce oproti 

původní nabídce museli vzhledem ke zvýšené poptávce navýšit. 

Všemi akcemi Centra prošlo během 120 dní 127 účastníků 

výukových a sportovních akcí, na jejichž realizaci se podílelo přes 

90 dobrovolníků. Stejně jako pět předešlých sezón, i ta letošní 

byla poznamenaná sporem v paralympijském hnutí, o kterém vás 

průběžně informujeme na našem webu nebo v případě zájmu 

můžete podrobnější informace získat na webu našeho svazu 

www.cstps.cz. Na jaře roku 2010 se zdálo vše v paralympijském 

hnutí konečně vyřešené. Pět let trvající soudní pře o členství 

Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS) v Českém 

paralympijském výboru (ČPV) náš zastřešující svaz v pětileté 

soudní při, po šesti soudních instancích, vyhrál. Zdálo se vše na 

dobré cestě k vylepšení klima v paralympijském hnutí a narovnání 

vleklého sporu. Pro mnohé, a hlavně pro sportovce, vize možnosti 

účastnit se vrcholných zahraničních závodů. Pro naše lyžaře možnost navázat na úspěšnou kariéru 

z předchozích dvou let. To byla poslední možnost, kdy ČPV umožnil našim sportovcům zúčastnit se 

mezinárodních závodů. Realizace celého projektu by nebyla možná bez finanční podpory našich partnerů, 

sponzorů a dárců. Velký dík patří všem našim podporovatelům ze soukromé sféry, ať už finančním či materiálním. 

Bez jejich podpory bychom nemohli vůbec pomýšlet na realizaci takto finančně náročného projektu, který výrazně 

mění volnočasovou náplň handicapovaných v zimním období. 

http://www.cstps.cz/
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Tak jako každou sezónu, tak i tu letošní se realizovaná činnost odvíjela od plánu zimní sezóny, který každoročně 

zveřejňujeme na našem webu v první polovině září. Oproti původnímu plánu jsme nabídku ještě rozšířili o další 

akce tak, abychom maximálně vyhověli požadavkům našich kurzistů. Vzhledem ke zdravotním potížím členů 

„Monoski teamu“ jsme zrušili letní soustředění v Krkonoších. První akcí letošní sezóny tak tedy byl metodický 

víkend instruktorského týmu v Janských Lázních, který se uskutečnil 

koncem září za účasti 17 instruktorů. Vedle promítání videa a diskuse 

nad metodikou výuky jsme splnili i volební povinnost, když jsme 25. září 

zrealizovali volební valnou hromadu Centra. Začátkem října se na nás 

obrátila slovenská TV Markíza s žádostí, jestli bychom pro ně 

nezrealizovali jeden sen do pořadu „Modré z nebe“. Jedná se o 

nejsledovanější pořad na Slovensku, kde TV Markíza plní lidem různých 

obtížných osudů jejich mnohdy z vlastních zdrojů nerealizovatelné sny. 

Na přípravu akce jsme měli dva dny a nelehkého úkolu se zhostila 

Radka Bartoňová, která měla jako jedna z mála instruktorů 

v požadovaném termínu volno a mohla společně se štábem Markízy 

vyjet na víkendový kurz na Hintertux (8. – 10.10.2010). Se sportovci 

jsme se i přes vědomí nejisté účasti na závodech EP rozhodli realizovat 

tréninkové kempy v rakouských Alpách. Výjezdů se účastnilo torzo 

sportovní skupiny. Důvodem byly vleklé zdravotní komplikace pěti 

našich sportovců. Pro sportovce jsme postupně zrealizovali od října do listopadu tři tréninkové kempy v Alpách, 

na které jsme začátkem prosince navázali prodlouženým víkendovým kempem na Stohu v Krkonoších. 

V polovině prosince jsme zahájili i realizaci výukového programu, kde jsme do konce roku zrealizovali deset 

výukových dní především v Peci pod Sněžkou a ve Špindlerově Mlýnu. Druhá polovina sezóny je pro nás vždy 

tou náročnější částí. Každoročně jsou pro nás lednové akce tradičně ty nejmasovější a nebylo tomu jinak i letošní 

sezónu. V lednu jsme zorganizovali v Krkonoších 5 pětidenních a 3 víkendové výukové kurzy, 2 týdenní kurzy 

zaměřené na školení nových instruktorů (licenční kurz 

byl realizován ve spolupráci s akreditovaným 

pracovištěm MŠMT FTK UP v Olomouci) a 2 tréninkové 

kempy Monoski teamu. V řeči čísel jsme během 30 

lednových dní do akcí Centra zapojili 65 klientů a 44 

dobrovolníků. V únoru jsme bez pauzy plynule navázali 

na realizaci výukového a sportovního programu. Ve 

výukovém programu se nám podařilo zrealizovat 4 

týdenní, 2 víkendové a 2 čtyřdenní výukové kurzy, pro 

Monoski team jsme připravili 2 týdenní tréninkové kempy 

na Stohu. Sportovci se koncem měsíce zúčastnili letošních prvních závodů, Mistrovství Polska, kde si po 

dlouhých dvou letech mohli opět vyjet IPCAS body do evropského žebříčku. Únorových akcí se během 28 dní 

zúčastnilo 48 handicapovaných, na realizaci se podílelo 35 dobrovolníků. Na březen jsme přesunuli z ledna 

plánované MČR 2011, které jsme opět realizovali v Rokytnici nad Jizerou za účasti 26 sportovců (10. – 12.3.). 

Závodům předcházely dva bloky výukových kurzů v Krkonoších, které jsme realizovali ve všech námi 

využívaných zimních střediscích Krkonoš. Týdenní výukové kurzy jsme ukončili kurzem 13. – 20.3., který byl 

věnovaný dětem v době pražských a brněnských jarních prázdnin. Následně došlo v Krkonoších k razantnímu 

ústupu zimy a zájem o kurzy výrazně opadl. Do konce sezóny jsme zrealizovali sedm výukových dní a v polovině 

dubna jsme definitivně zimní sezónu 2010/11 ukončili. V průběhu březnových a dubnových akcí jsme do projektu 

během 27 dní zapojili 44 handicapovaných a přes 35 dobrovolníků. 



Závěrečná zpráva zimní sezóny 2010/11 

 

 

            ____________________________________________________________________________________________________________ 
              E-mail: marek.dusek@monoski.info     tel.: +420  777 333 818     Banka: Česká spořitelna, číslo účtu: 170127389/0800     IČO: 26533782 
 

3.1.  Výukový program a jeho realizace 

Výukový program je stěžejní záležitost našeho sdružení. Snažíme se motivovat širokou veřejnost tělesně 

postižených do aktivního trávení volného času přirozenou formou v prostředí svých blízkých a vzhledem 

k ohlasům z řad účastníků akcí jsme rádi, že tomu tak je i ve skutečnosti. Během zimní sezóny jsme měli 

základnu výukových kurzů opět v Janských 

Lázních, kde jsme využívali k ubytování 

našeho zázemí na Duncanu, internátu 

Obchodní akademie a Stříbrného pramene, 

kde se zároveň všichni účastníci našich akcí 

stravují. Letošní sezónu jsme nabídku 

výukových akcí rozšířili o lyžování nejmenších 

dětí s rodiči díky nové kompenzační pomůcce 

(biski pro děti do 3 let), kterou jsme mohli 

zakoupit díky daru našeho staronového 

partnera – jičínského Continental Tevez 

Czech Republic, s.r.o. Materiálně jsme 

pomohli zajistit i výukový program na Ostravsku, kde jsme naší partnerské organizaci ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, 

Ostrava – Poruba pomohli se zakoupením dvou kompenzačních pomůcek pro nejtěžší typy tělesného postižení 

(biski). Kompenzační pomůcky využívají žáci speciální školy při zimních aktivitách na Vaňkově kopci nedaleko 

Ostravy. Místní žáci se každoročně účastní i dvou týdenních výukových kurzů v Krkonoších. 

 

Výukové kurzy jsme zahájili netradičně už začátkem října (8. – 10.10.). Vyhověli jsme přání TV Markíza a zajistili 

jsme realizaci jednoho lyžařského snu pro rodinu těžce tělesně postiženého Luboše Bálinta. Na víkendový kurz 

na Hintertux se vydala se štábem slovenské televize jedna z našich nejzkušenějších instruktorek Radka 

Bartoňová. Na našem webu máte možnost se podívat na emotivní sestřih pořadu v odkazu Média a Centrum. 

Výukový program v Krkonoších jsme museli vzhledem ke klimatickým podmínkám posunout na polovinu prosince 

(10. – 12.12.), kdy se víkendového kurzu v Peci pod Sněžkou zúčastnili tři handicapovaní lyžaři a dva školení 

dobrovolníci z lyžařské školy TimSki v Horním Podluží. Na zajištění akce se podílel jeden instruktor a dva 

dobrovolníci Centra. Se zástupci lyžařské školy TimSki jsme se domluvili na spolupráci při realizaci výukových 

kurzů pro handicapované v lyžařském areálu 

v Horním Podluží. V rámci spolupráce se 

Centrum zavázalo proškolit instruktory a výukové 

kurzy zabezpečit materiálně. Následující 

víkendový kurz (17. – 19.12.) byl už realizován na 

Duncanu a v Peci pod Sněžkou za účasti tří 

handicapovaných lyžařů a jednoho školeného 

dobrovolníka. Akci zajišťovali tři instruktoři a 

jeden dobrovolník Centra. Poslední akcí roku byl 

čtyřdenní kurz ve Špindlerově Mlýně, kde jsme 

zároveň měli i základnu na hotelu Horal. Hotel 

můžeme využívat díky dlouholeté spolupráci sportovního klubu Akáda a společnosti OREA Hotel. Ideální 

podmínky si vychutnali dva monolyžaři, kterým asistovali jeden instruktor a dobrovolník Centra. Lednové akce 

jsou dlouhodobě pro nás ty nejnáročnější a obdobně to bylo i letošní rok. Původní plán instruktorských kurzů jsme 

pozměnili a v kalendáři jsme je dali za sebou tak, aby to vyhovovalo zájemcům o licenční kurz. Instruktorského 

kurzu v prvním termínu 2. – 7.1. se zúčastnili čtyři zájemci, druhého v termínu 9. – 14.1. šest školených 
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dobrovolníků. Licenční kurz vedla z pověření FTK UP v Olomouci Mgr. Radka Bartoňová, která nahradila 

dlouholetou lektorku instruktorských kurzů Mgr. Kristu Halamičkovou. Mezi instruktorskými kurzy jsme zrealizovali 

víkendový kurz, kterého se zúčastnilo dvanáct handicapovaných lyžařů. Pro účastníky víkendového kurzu jsme 

připravili kurzy na svazích v Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýnu i Janských Lázních. Následující kurz 14. – 

18.1. jsme zaměřili na děti z Moravskoslezského kraje, kde sídlí speciální škola (ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava 

– Poruba), se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Kurzu se účastnilo osm handicapovaných lyžařů, skupina byla 

rozšířena o víkendu o pět monolyžařů. K výuce jsme využili krkonošských lyžařských areálů ve Špindlerově 

Mlýnu a v Janských Lázních. Následně jsme zrealizovali v Janských Lázních na Duncanu týdenní kurz 18. – 23.1. 

pro pět klientů o.s. Berenika z Vysokého Mýta, kteří k nám jezdí na lyžařský kurz druhým rokem. O víkendu 

klienty Bereniky doplnilo dalších sedm monolyžařů, kteří vedle Duncanu využili k lyžařské výuce svahů ve 

Špindlerově Mlýnu. Ke konci ledna jsme ještě uspořádali týdenní kurz 18. – 23.1. pro čtyři handicapované lyžaře 

a víkendový kurz pro dvanáct kurzistů, kteří se z Janských Lázní vydávali za lyžováním i do Špindlerova Mlýna.  

 

Začátkem února jsme původně neplánovali žádný kurz, aby naši instruktoři mohli načerpat síly na druhou část 

výukových kurzů v zimní sezóně 2010/11. Kapacitně jsme ale měli všechny termíny obsazené, takže jsme 

začátkem února plynule pokračovali v realizaci výukového programu a uspořádali jsme týdenní kurz pro pět 

handicapovaných lyžařů v Janských Lázních (Duncan, Košťálka) a ve Špindlerově Mlýnu. O víkendu 4. – 6.2. 

jsme využili pololetních prázdnin a možnosti volné ubytovací kapacity na internátě místní Obchodní akademie 

k realizaci víkendového kurzu pro dvanáct handicapovaných lyžařů. Jednalo se o osm žáků Jedličkova ústavu 

Praha, které doplnili další čtyři monolyžaři. 

K výuce jsme využili svahů v Peci pod 

Sněžkou a na Duncanu v Janských Lázních, 

kde jsme letošní sezónu opět realizovali 

většinu začátečnických kurzů. Od 5. – 12.2. 

jsme ve své historii poprvé zajišťovali čistě 

komerční kurz. Najala si nás slovenská TV 

Markíza, pro kterou jsme zcela bez nároku 

na honorář realizovali začátkem října 

víkendový kurz na Hintetuxu pro Luboše 

Bálinta. Lubošova rodina dostala od 

nejsledovanějšího slovenského pořadu 

„Modre z neba“ týdenní pobyt na našem kurzu v Krkonoších pro celou rodinu zcela v režii TV Markíza. Pro 

Luboše jsme měli připravené naše dva instruktory Radku a Pavla. Volný čas jsme rodině Bálintovců zpříjemnili 

v Janských Lázních pobytem v místním lázeňském bazénu s mnoha vymoženostmi. V průběhu týdne jsme využili 

k výuce jak svahu na Duncanu, tak i ve Svatém Petru na Pláni, což byl pro velmi těžce postiženého Luboše 

nezapomenutelný zážitek. Na tento kurz navazovali dva bloky dětských výukových kurzů. Bohužel nám včas 

nepřišla v lednu objednaná dětská biski, kterou jsme zakoupili díky daru našeho partnera (Continental Teves), 

přesto jsme do výukového programu zapojili sedm rodin s malými handicapovanými dětmi. V termínu 11. – 15.2. 

se kurzu účastnilo devět handicapovaných lyžařů, následujícího kurzu 15. – 20.2. tři malí lyžaři se svými rodiči. 

K realizaci dětských kurzů jsme využili především svahů ve Špindlerově Mlýnu, ale také i svahu v Janských 

Lázních na Duncanu. Víkendového kurzu 18. – 20.2. se zúčastnili čtyři handicapovaní lyžaři, převážně děti 

z místní dětské léčebny Vesna, kterým se snažíme zpříjemnit volný čas v době léčení. Následující týdenní kurz 

20. – 25.2. jsme zaznamenali letošní první absence na poslední chvíli a kurzu se zúčastnili pouze čtyři monolyžaři 

z původních osmi nahlášených. Únorové akce jsme zakončili lyžařským kurzem 25.2. – 1.3. pro čtyři žáky ZŠ a 

MŠ Ostrava – Poruba, které během kurzu doplnilo dalších devět handicapovaných lyžařů ve věku od 3 do 49 let.  
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Dozvukem výukových akcí byly tři naplánované týdenní kurzy do 20. března. První březnový kurz jsme pořádali 

v termínu 28.2. – 4.3. se základnou v Janských Lázních pro čtyři handicapované lyžaře. K výuce jsme využili 

sjezdovky na Duncanu a v Peci pod Sněžkou. Na dalším kurzu 4. – 11.3. se celkem prostřídalo jedenáct 

handicapovaných lyžařů, kteří z Janských Lázní vyráželi za lyžováním do Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou 

a někteří zůstávali v Janských Lázních na 

Duncanu. Následně jsme výukový program 

přerušili a své působení přemístili do Rokytnice 

nad Jizerou, kde se v termínu 10. – 12.3. konal XIX 

ročník Mistrovství ČR handicapovaných lyžařů, 

jehož jsme byli opět pořadateli. Hned po ukončení 

závodů jsme se s většinou instruktorů přesunuli 

zpět na naši základnu do Janských Lázní, kde 

jsme zrealizovali poslední plánovaný týdenní kurz 

13. – 18.3. Kurzu se nakonec zúčastnilo pouze 

sedm monolyžařů z původně plánovaných 

dvanácti. Svah na Duncanu už nebyl moc sjízdný, proto jsme v polovině týdne ukončili pořádání kurzu na tomto 

svahu a přemístili jsme účastníky do Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou. Víkendový kurz 18. – 20.3. jsme 

museli upravit podle aktuálních klimatických podmínek a část zájemců z důvodu nevyhovujícího stavu svahu na 

Duncanu zrušit. Kurz měl základnu v Janských Lázních a účastníci se přemisťovali našimi vozy do Špindlerova 

Mlýna a Pece pod Sněžkou. Tímto kurzem jsme de facto ukončili zimní sezónu, následovali už pouze individuální 

akce pořádané v Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýnu, kterých se účastnili jedinci (1. – 3.4. a 7. – 10.4.). 

 

Na výukový program v zimní sezóně 2010/11 jsme byli opět dobře připraveni díky partnerům, kteří náš projekt 

dlouhodobě podporují jako jsou generální partner celého projektu RWE a.s., dále pak Nadace O2 (získali jsme 

podruhé za sebou regionální grant), Nadace ČEZ (získali jsme podporu z regionálních grantů), Continental Teves  

Czech Republic s.r.o., Nadace OKD, TIPSPORT a.s., Nadační fond Veolia, Nadace charty 77 – Sport bez bariér 

a další, které uvádíme na našem webu. Velký dík patří i vedení jednotlivých zimních areálů, kde realizujeme 

lyžařské výukové kurzy pro širokou veřejnost tělesně postižených. Jedná se hlavně o ředitele Skiareálu 

Špindlerův Mlýn a.s. Ing. Jiřího Berana nebo ředitele Ski Pec a.s. Františka Vamberu, kteří náš projekt podporují 

od samého počátku. Bez podpory těchto areálů bychom velmi obtížně plnili filozofii našeho projektu – zdostupnit 

finančně náročné lyžování vozíčkářům různých věkových skupin a zázemí. 
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3.2. Sportovní program Centra – Monoski team 

Sportovní program Centra je výrazně ovlivněn situací v paralympijském hnutí. Po dobu posledních šesti let trvá 

spor Českého svazu tělesně postižených sportovců s Českým paralympijským výbor o tzv. členství ČSTPS 

v ČPV. Náš svaz vyhrál po šesti soudních instancích vleklý spor, přesto to k narovnání vztahů a obnově 

financování svazu nevedlo. Ba naopak, situace se ještě více vyhrotila a od prosince roku 2010 se aktuální stav 

v paralympijském hnutí musí řešit dokonce až v Parlamentu ČR. Tato nelichotivá vizitka ČPV nás však nikdy 

neodradila od podpory tělesně postižených sportovců / lyžařů, kteří vesměs vzešli z našeho výukového programu 

a měli po úraze chuť realizovat se na poli sportovním a možná i v budoucnu důstojně reprezentovat ČR na 

mezinárodní scéně. V roce 2005 jsme založili Centrum 

handicapovaných lyžařů a stali jsme se Sportovním centrem 

sjezdového lyžování ČSTPS. Tehdejší projekt zaměřený 

především na vozíčkáře jsme vstupem RWE rozšířili o další 

tělesné handicapy a vytvořili podmínky pro přípravu osmi 

handicapovaných lyžařů různých zdravotních handicapů. Na 

začátku sezóny jsme pracovali pouze s torzem sportovní 

skupiny. V průběhu loňské sezóny jsme ukončili spolupráci 

s Miroslavem Šperkem, dlouhodobé zdravotní komplikace 

zužovali Jana Dostála (na Mistrovství Francie 2010 si přetrhl 

křížový vaz ve svém jediném koleni), Hynka Littmanna (zdravotní komplikace s dekubitem ho nepustily od 

Mistrovství Francie během celé letošní sezóny na svah), Miroslava Lidinského (na začátku sezóny laboroval 

s bolavými zády a nastavením protézy) a novic Pavel Děcký od třetího tréninkového kempu v Alpách laboroval se 

zdravotními komplikacemi, které ho nepustily z nemocničního lůžka do konce této sezóny. Michal Nevrkla, jeden 

z nejúspěšnějších handicapovaných lyžařů ČR, se vzhledem k aktuální situaci v ČPV rozhodl ukončit 

mezinárodní kariéru. Vzhledem ke zdravotnímu stavu sportovců jsme zrušili i letní tréninkový kemp a finance 

šetřili na lyžařská soustředění na ledovci. Pro zimní sezónu 2010/11 jsme opět zvolili korutanské Alpy a ledovec 

Mölltal. První výjezd proběhl podle plánu v termínu 13. – 17.10. za účasti čtyř sportovců a tří trenérů. Druhý den si 

pořádnou dávku smůly vybral monolyžař Pavel Bambousek. Při dojezdu si v mlze nevšiml muldy, která ho v plné 

rychlosti rozhodila a za následek to mělo katastrofickou diagnózu – vykloubené rameno a pohmožděná žebra. 

Pavla tento úraz prakticky připravil o celou sezónu, účast na březnovém MČR 2011 byla bez tréninku de facto 

jeho prvním kontaktem s novou monoski, kterou jsme zakoupili na konci loňského roku z Francie od firmy Tessier. 

Druhý kemp 27. – 31.10. absolvovali tři sportovci v doprovodu 

dvou trenérů, třetí kemp 14. – 19.11. se ke skupině  tří 

sportovců přidal Pavel Děcký, pro kterého to byla první 

zkušenost s lyžováním v Alpách. Pavel patřil k úspěšným 

reprezentantům ČR v cyklistice / handbiku, pro zimní sezónu 

2010/11 se rozhodl zaměřit na monoski. Počasí nám při 

posledním kempů vůbec nepřálo a tak jsme museli kemp 

předčasně ukončit. Trénink v domácích podmínkách jsme 

z organizačních důvodů přesunuli o týden později, to už jsme 

věděli, že nám ČPV sportovce nepřihlásí na 1. a 2. kolo EP na Pitztale a Kühtai. Přes mizivé šance na účast 

v kolotoči evropského poháru se sportovci nenechali odradit od tréninku a sešli se na Stohu na třídenním kempu 

(3. – 6.12). Kemp byl kratší z jednoho prostého důvodu, sportovci byli už natolik znechuceni postojem ČPV, že se 

rozhodli iniciovat sepsání „Petice za rovné podmínky všech handicapovaných sportovců“, kterou 7.12. předali 

v PSP ČR do rukou předsedkyně sněmovny M. Němcové. Byl to spíše impuls pro naše zákonodárce, aby věděli, 

že peníze daňových poplatníků dávají organizaci, která nerespektuje soudní rozhodnutí a demokratické principy. 
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Od ledna do dubna jsme měli naplánováno celkem pět kempů, zrealizovali jsme čtyři soustředění. Všechny 

kempy měly základnu v Janských Lázních odkud jsme se přesunovali do Špindlerova Mlýna na Stoh nebo do 

Pece pod Sněžkou. V lednu jsme tréninkové kempy začali realizovat hned první možný termín. Kempu 2. – 7.1. 

se zúčastnili čtyři sportovci. Druhý kemp následoval za deset dní (18. – 23.1.), kdy jsme k tréninku slalomu a 

obřího slalomu čtyř sportovců využili tréninkového svahu na Stohu. K pilování volné jízdy jsme v pátek a sobotu 

využili svahů v Peci pod Sněžkou. Koncem ledna došlo k zásadní změně v postoji ČPV k našim lyžařům a na 

nátlak Mezinárodního paralympijského 

výboru (IPC) jsme po několika letech opět 

mohli nahlásit naše sportovce do licenčního 

programu IPC. Únorových kempů 6. – 11.2. 

a 15. – 20.2., už s vědomím blížících se 

závodů v Polsku, se ve Špindlerově Mlýnu a 

Peci pod Sněžkou zúčastnilo pět sportovců. 

Následně se členové Monoski teamu už 

účastnili jednotlivých národních mistrovství. 

První závod, kterého se sportovci zúčastnili, 

bylo z ledna přeložené Mistrovství Polska v 

Czerne Gore (25. – 27.2.). Další víkend jsme 

se vydali na Mistrovství Rakouska v St. Lambrechtu (3. – 6.3.), kterého se pravidelně naši sportovci účastní 

posledních pět sezón. Obou závodů se vždy účastnili čtyři sportovci a dva trenéři. Následovalo březnové 

Mistrovství ČR 2011, které opět pořádala naše organizace. Stejně jako licence sportovců, tak i MČR 2011 se 

vyřešilo na poslední chvíli. Necelý měsíc před zahájením MČR nám závody ČPV zaregistroval do kalendáře IPC. 

Bylo nám jasné, že bude na poslední chvíli velmi obtížné zopakovat podobnou úroveň závodů, jako tomu bylo 

v roce 2009, kdy se MČR zúčastnilo 52 sportovců ze 13 zemí. Přesto jsme se do organizace závodů pustili a i 

přes zásah do kalendáře jednotlivých reprezentací se MČR 2011 z původně nahlášených 38 závodníků 

zúčastnilo 26 sportovců ze čtyř zemí. Ve čtvrtek byl na pořadu slalom, v pátek obří slalom. Vzhledem ke změně 

počasí a zachování regulérnosti závodů jsme byli v sobotu donuceni zrušit Super - G, který jsme nahradili druhým 

závodem obřího slalomu. Sportovci si na MČR mohli vyjet i IPCAS body, což je obdoba FIS bodu u zdravých 

lyžařů. Dalších závodů se naši sportovci už neúčastnili, důvodem byl nedostatek financí.   
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4.1.  Získané finanční prostředky: 1 355 000,-Kč 

smlouvy darovací a o reklamě: 667 000,-Kč      granty a dotace: 688 000,-Kč 

RWE, a.s.: 400 000,-Kč        Nadace O2: 300 000,-Kč 

Continental Tevez s.r.o.: 100 000,-Kč      Nadace ČEZ: 100 000,-Kč 

ABB s.r.o.: 50 000,-Kč        Nadace OKD: 70 000,-Kč 

CODUM: 20 000,-Kč        Královehradecký kraj: 63 000,-Kč 

INGENIRING KRKONOŠE a.s.: 10 000,-Kč      Tipsport a.s.: 50 000,-Kč (čerpáno přes Nadaci Charty 77) 

Dvořáková Zdena: 10 000,-Kč       Nadační fond Veolia: 45 000,-Kč 

Veterinář s.r.o.: 10 000,-Kč       Město Janské Lázně: 35 000,-Kč 

KT Stav s.r.o.: 10 000,-Kč        Nadace Charty 77: 25 000,-Kč 

Ostatní: 57 000,-Kč 

 

4.2.  Příjmy z vlastní činnosti: 365 562,-Kč 

platby účastníků výukových akcí: 220 702,-Kč 

startovné z MČR 2011: 144 860,-Kč 

 

4.3.  Finanční výdaje v sezóně 2010/11 (květen 2010 - duben 2011): 1 964 255,-Kč 

materiál vybavení: 506 399,-Kč 

ubytování a strava: 488 604,-Kč 

mzdy, refundace: 429 362,-Kč 

vleky: 139 566,-Kč 

pohonné hmoty, příspěvky na dop., cestovné: 101 545,-Kč 

pronájem nebytových prostor: 78 000,-Kč 

pojištění a opravy aut: 60 007,-Kč 

MČR 2011 (poplatky za organizaci IPC a FIS): 52 334,-Kč 

telefon, internet, poštovné: 43 638,-Kč 

licenční kurz : 19 000,-Kč 

opravy monoski: 10 300,-Kč 

kancelářské potřeby: 6 190,-Kč 

poplatky BÚ: 2 800,-Kč 

ostatní služby: 26 510,-Kč 

 

4.4.  Materiální a jiná podpora  

ASPEN SPORT a.s., EXIT 1 s.r.o., SKI PEC a.s., SKIAREÁL Špindlerův Mlýn a.s., Spartak Rokytnice a.s. 
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5. Zimní sezóna 2010/11 v číslech 

 

počet realizovaných dní: 120     počet účastníků akcí: 222 

výukový program: 98 dní      počet kurzistů: 127 

sportovní program: 49 dní       počet dobrovolníků: 95 

 

přehled účastníků podle věku: 

věk 0 – 5let:  4 / 0  věk 6 – 10let:   12 / 1  věk 11 – 15let:  19 / 3 

věk 16 – 18let:  14 / 0  věk 18 – 26let:  39 / 26  nad 26let:  39 / 65 

 

Přehled realizované činnosti v zimní sezóně 2010/11 

termín akce 
účastníci 

kurzů 
Monoski 

team 
instruktoři / 
dobrovolníci 

účastníci celkem 

24. - 26.9.2010   4 13 17 

8. - 10.10.2010 1   1 2 

13. - 17.10.2010   4 3 7 

27. - 31.10.2010   3 3 6 

14. - 19.11.2010   4 3 7 

3. - 6.12.2010   4 2 6 

10. - 12.12.2010 5   4 9 

17. - 19.12.2010 3   3 6 

26. - 29.12.2010 2   2 4 

2. - 7.1.2011 7 4 8 19 

7. - 9.1.2011 12   10 22 

9. - 14.1.2011 11   5 16 

14. - 18.1.2011 13   14 27 

18. - 23.1.2011 10 4 16 30 

21. - 23.1.2011 4   4 8 

23. - 28.1.2011 4   5 9 

28. - 30.1.2011 11   19 30 

30.1. - 4.2.2011 5   5 10 

3. - 6.2.2011 13   12 25 

5. - 12.2.2011 2 4 8 14 

11. - 15.2.2011 9   11 20 

15. - 20.2.2011 3 5 9 17 

18. - 20.2.2011 4   3 7 

20. - 25.2.2011 4   6 10 

25. - 27.2.2011 (Polsko)   4 2 6 

25.2. - 1.3.2011 13   9 22 

25. - 27.2.2011 (AUT)   4 2 6 

28.2. - 4.3.2011 3   4 7 

4. - 11.3.2011 11   7 18 

10. - 12.3.2011 (MČR)       0 

13. - 18.3.2011 7   7 14 

18. - 20.3.2011 6   6 12 

25. - 27.3.2011 2   3 5 

1. - 3.4.2011 2   3 5 

7. - 10.4.2011 2   1 3 

 

 


