
 



Závěrečná zpráva 2016/2017 

 

1. Realizátor projektu 

Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. 

Koordinátor projektu: Marek Dušek 

Kontakty: +420 777 333 818, marek.dusek@monoski.info   

 

2. Historie Centra handicapovaných lyžařů 

Centrum handicapovaných lyžařů je nezisková organizace, která se lyžování handicapovaných věnuje od 

roku 2001. Svou činností spolek navázal na práci svých dobrovolníků, kteří v zimních střediscích Krkonoš 

realizovali od roku 1998 individuální výukové lyžařské kurzy pro vozíčkáře. Postupem času vykrystalizoval 

program Centra do dnešní podoby. V roce 2005 získalo Centrum handicapovaných lyžařů statut Sportovního 

centra alpského lyžování Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS), od roku 2004 jsme byli 

ČSTPS pověřenými pořadateli MČR v alpských disciplínách handicapovaných lyžařů. Od roku 2009 je 

Centrum součástí Svazu lyžařů ČR, v roce 2014 jsme byli jedním ze tří zakládajících subjektů Komise 

handicapovaných lyžařů Svazu lyžařů ČR. 

 

3. Popis realizace projektu 

Zimní sezónu 2016/2017 můžeme kladně hodnotit jak z pohledu klimatického, tak i z pohledu realizace 

našeho projektu. V posledních letech Krkonoše trápily špatné klimatické podmínky, byť to náš projekt 

výrazně neovlivňovalo. Fungovaly hlavně velké areály, což je pro realizaci našeho projektu vždy základní 

stavební kámen. Klimatické podmínky byly v průběhu sezóny velmi dobré, vyjma konce února. Sezónu jsme 

tradičně zahájili sportovním programem. Na konci září absolvoval Monoski team první kemp na Hintertuxu, 

na který jsme navázali dalšími dvěma kempy na Mölltale. Závodní sezónu naši sportovci zahájili 

listopadovými závody v Holandsku a ukončili ji koncem března ve Švýcarsku na finále Evropského poháru. 

V průběhu sezóny jsme pro sportovce během 80 dní zrealizovali 6 tréninkových kempů v zahraničí,  

4 kempy v Krkonoších, sportovci se 

zúčastnili 10 mezinárodních závodů 

International Paralympic Committee 

(IPC). Sami jsme byli začátkem března 

pořadateli mezinárodních závodu  

IPCAS v rámci MČR. Nejvýraznějších 

sportovních úspěchů v sezóně dosáhl 

Pavel Bambousek, který v celkovém 

hodnocení Evropského poháru obsadil 

fantastické 6. místo, na MS 2017 obsadil 

15. místo v kategorii sedících. Miroslav 

Lidinský sezónu ukončil na výborném 

20. místě v celkovém hodnocení 

Evropského poháru v kategorii stojících 

lyžařů. Výukové kurzy jsme zahájili v Krkonoších začátkem prosince víkendovými akcemi, od 27.12.2016  

do 9.4.2017 jsme pořádali nepřetržitý blok 15 týdenních a 14 víkendových výukových lyžařských kurzů. 

Sezónu jsme ukončili kurzem o Velikonocích, kdy se v Krkonoších areály uzavřely. Do výukových kurzů jsme 

v průběhu 116 dní zapojili 110 kurzistů ve věkovém rozmezí 3 – 65 let, pro které jsme zrealizovali  

15 týdenních, 17 víkendových výukových lyžařských kurzů. V sezóně jsme zrealizovali týdenní kurz 

„Instruktor monoski“, kde jsme vyškolili 7 nových instruktorů. Pro naše dobrovolníky jsme na začátku sezóny 

zorganizovali metodický víkendový kurz. Celkem jsme tedy během zimní sezóny 2016/2017 zrealizovali  

54 různých akcí, do kterých se během 142 dní zapojilo 121 kurzistů, na realizaci projektu se podílelo  

26 instruktorů a 126 dobrovolníků. Nově jsme v letošní sezóně do projektu začali zapojovat i děti našich 

instruktorů. Celkem jsme do kurzů zapojili 17 dětí.   
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Výukový program – kurzy monoski a biski pro širokou veřejnost 

Výukové lyžařské kurzy pořádáme již několik let ve stejném režimu formou víkendových a týdenních 

pobytových akcí. K ubytování jsme využívali naší základny v Janských Lázních a přilehlých penzionů Villa, 

Stříbrný pramen. Ke stravování jsme využili zázemí v janskolázeňských restauracích Sanssouci a Belvedere. 

Letošní sezónu jsme nemohli využívat bezbariérové ubytování na Obchodní akademii Olgy Havlové 

v Janských Lázních, jejíž zřizovatelem je přímo MŠMT. I s touto skutečností jsme si poradili a zrealizovali 

jsme vzhledem k omezené kapacitě bezbariérového ubytování v Krkonoších velmi úspěšnou sezónu. Kurzy 

jsme zahájili hned z kraje prosince, kdy jsme postupně uspořádali víkendový metodický kurz pro naše 

dobrovolníky, následující víkend jsme byli 

součástí Ski Opening ve Skiareálu Špindlerův 

Mlýn a oficiálně jsme tak začali s realizaci 

výukových kurzů v sezóně 2016/2017. 

V prosinci jsme zrealizovali ještě víkendový 

kurz 16. – 18.12. a od 27.12.2016 jsme spustili 

souvislý blok výukových kurzů, který  

se v letošní sezóně zastavil na neuvěřitelných 

15 týdenních a 14 víkendových akcích. V lednu 

byly v Krkonoších naprosto jedinečné lyžařské 

podmínky, které tu dlouho nepamatujeme.  

To se odrazilo i na realizaci výukových kurzů. 

Hned z kraje ledna jsme uspořádali týdenní kurz pro děti z olomouckého Pinokia, na které jsme navázali  

3 víkendovými a 3 týdenními kurzy pro jednotlivce. Lednové kurzy jsme ukončili víkendovým kurzem pro 

děti z pražské Pink Crocodile School a týdenním kurzem pro ABAK-počítadlo Ostrava, kteří k nám v tomto 

termínu jezdí pravidelně několik sezón. Do lednových kurzů jsme celkem zapojili 44 handicapovaných lyžařů 

a projekt jsme realizovali všech 31 dní. Únorové akce jsme zahájili taktéž tradičně a to kurzem o pololetních 

prázdninách pro žáky JÚŠ Praha. V první polovině února jsme zorganizovali všechny plánované kurzy  

a užívali si krásné zimy. V porovnání s lednem se na krkonošských svazích neobjevovalo tolik lyžařů. Koncem 

února bohužel přišla nepříjemná obleva, která výrazně ovlivnila atmosféru kurzů. Třetí únorový týden jsme 

zrealizovali jak výukový kurz, tak i školení 

nových instruktorů na licenčním kurzu 

„Instruktor monoski“. Kurz byl pořádaný ve 

spolupráci s akreditovaným pracovištěm 

MŠMT FTK UP v Olomouci a úspěšně ho 

absolvovalo 7 školených instruktorů. Únorové 

kurzy jsme zakončili týdenní lyžařským kurzem 

pro pražské děti ze ZŠ Jedličkova ústavu. Do 

únorových akcí jsme celkem zapojili v průběhu 

28 dní 43 handicapovaných lyžařů. Začátek 

březnových akcí byl v dozvuku únorové oblevy 

a první březnovou sobotu byl nejteplejší den 

v hlavní sezóně (12°C ve stínu).  Tomu bohužel odpovídala i kvalita sněhu. Březnové akce jsme zahájili 

víkendovým kurzem pro třetí skupinu z JÚŠ Praha a týdenním kurzem pro Rosku Praha. Dle původního plánu 

jsme zrealizovali týdenní kurz v době pražských a brněnských jarních prázdnin a týdenní kurz pro děti 

z Pinokia. Sněhové podmínky koncem března byly stále dobré, tak jsme se rozhodli ještě uspořádat dva malé 

týdenní kurzy koncem března a začátkem dubna. Víkendovým kurzem 7. – 9.4. jsme po 104 dnech  

na krkonošských svazích ukončili souvislý blok týdenních a víkendových kurzů. Následně jsme o Velikonocích 

ve Špindlerově Mlýnu zrealizovali poslední víkendový kurz pro jednotlivce a úspěšnou sezónu jsme ukončili. 

Do březnových akcí jsme během 31 dní zapojili 38 handicapovaných lyžařů, v dubnu jsme zrealizovali 12 dní 

výukových kurzů a do akcí se zapojilo 12 handicapovaných lyžařů. Celkem jsme ve výukovém programu 

zrealizovali během 116 dní 34 různých akcí, do kterých jsme zapojili 110 handicapovaných lyžařů.  
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Sportovní program – Monoski team 

Zimní sezóna 2016/2017 byla pro nás z pohledu zrealizovaných akcí a dosažených sportovních úspěchů 

nejúspěšnější za posledních deset let. Monoski team tvořili Pavel Bambousek, Pavel Dvořák, Miroslav 

Lidinský, které jsme v průběhu sezóny doplňovali dalšími handicapovanými lyžaři – Petr Drahoš, Hynek 

Littmann, Marek Schneider, Tomáš Vaverka. Sezónu jsme zahájili na konci září, kdy jsme absolvovali kemp 

na ledovci Hintertux. První kemp byl zaměřen na rozlyžování a zažití si zimních stereotypů. Další dva 

tréninkové kempy jsme stejně jako předešlé sezóny realizovali na ledovci Mölltal, kde jsme se společně 

s dalšími týmy připravovali na důležitou sezónu. Předsezónní cíle jsme měli odvážné a dokázali jsme je 

naplnit. První závod v sezóně se tradičně koná v listopadu v holandském Landgraafu. Zvolili jsme loňský 

model a před závody v kategorii IPCAS a EP jsme 

absolvovali krátký tréninkový kemp v místní hale. 

Původní plán tréninkového kempu na začátku 

prosince v Krkonoších jsme zrušili a kemp jsme 

přesunuli na Pitztal, kde se sportovci následně 

zúčastnili tří závodů – IPCAS, Národního 

mistrovství Německa a EP. Tréninkové kempy 

v Krkonoších jsme začali pořádat hned zkraje roku. 

Po krátkém kempu v Krkonoších jsme se přesunuli 

do Švýcarska, kde sportovci absolvovali trénink 

rychlostních disciplín a následně se zúčastnili 

dalšího kola EP. Závody byly pro nás velmi 

úspěšné, P. Bambousek získal bronzovou medaili v obřím slalomu. M. Lidinský zajel taktéž výborně a svými 

skvělými výkony splnil limity IPC pro rychlostní disciplíny na MS 2017. V polovině ledna jsme pro sportovce 

uspořádali v Krkonoších týdenní kemp, ze kterého se sportovci předsunuli do Itálie, do místa konání 

Mistrovství světa 2017. M. Lidinský jel na MS obhajovat skvělé 13.místo z MS 2015, pro P. Bambouska to 

byla premiérová účast. A velmi úspěšná! Zpočátku se na MS Pavel trochu hledal, ale v obřím slalomu 

vybojoval skvělé 15.místo. Mirek zajel výborné závody a hlavně uměl prodat zkušenosti získané na 

předešlém MS. Nedokončil pouze obří slalom, v ostatních disciplínách obsadil pozice na konci elitní dvacítky, 

což je pro náš tým velký úspěch. Únorové akce se nám nepodařilo zrealizovat podle původních plánů 

vzhledem ke zdravotním potížím trenérky Halamičkové. Zrušili jsme tréninkový kemp v Jasné na Slovensku, 

v Krkonoších se individuálně připravoval  

P. Bambousek, na Monínci M. Lidinský. Začátkem 

března jsme byli v rámci MČR pořadateli 

mezinárodních závodů IPCAS. Před MČR jsme pro 

naše sportovce uspořádali krátký kemp 

v Rokytnici nad Jizerou, kde mezinárodní závody 

pořádáme od roku 2008. K realizaci 

mezinárodních závodů se vracíme po pěti letech 

a doufáme, že letošní zkušenosti nám pomohou 

uspořádat příští rok závody kvalitnější. Bohužel 

nám letos nepřálo opět počasí. Sobotní obří 

slalom jsme realizovali při nadprůměrných 

teplotách a jen díky malému počtu startujících jsme závody mohli zrealizovat. To se ostatně týkalo  

i nedělního slalomu. Krátce po MČR se P. Bambousek a M. Lidinský přesunuli do dějiště Zimních 

paralympijských her 2018 v Koreji, kde se v Pchjongčchangu konalo finále Světového poháru. Nejvyšší 

úroveň mezinárodních závodů byla pro naše závodníky velkou zkušeností před nadcházející paralympijskou 

sezónou. Jako bonus jsme si odvezli i první body do žebříčku SP. Poslední akcí sportovců v sezóně bylo finále 

EP ve švýcarském Veysonnaz, kde naši sportovci zakončili veleúspěšnou sezónu 2016/2017. V sezóně jsme 

pro sportovce připravili během 80 dní 20 různých akcí - 10 tréninkových kempů v Alpách a Krkonoších, 

Monoski team se zúčastnil 10 mezinárodních závodů pořádaných International Paralympic Committee. 
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4. Zimní sezóna v číslech 

počet realizovaných dní: 142   přehled účastníků podle věku: 290   
výukový program: 116    do 14ti let: 36 kurzistů + 17 dětí instruktorů  
sportovní program: 80    15 - 18let: 19 kurzistů/2 dobrovolníci 
počet handicapovaných lyžařů: 121  19 – 26 let: 28/21 
počet zapojených dětí instruktorů: 17  nad 26 let: 38/129 
počet dobrovolníků: 152    

 

Přehled realizované činnosti Centra v zimní sezóně 2016/2017 

termín akce účastníci 
kurzů 

Monoski 
team 

instruktoři / 
dobrovolníci 

účastníci 
celkem 

29.9.–3.10.2016 (kemp Monoski teamu/Hintertux)  2 2 4 

19.-23.10.2016 (kemp Monoski teamu/Mölltal)  3 3 6 

2.-6.11.2016 (kemp Monoski teamu/Mölltal)  4 3 7 

13.-14.11.2016 ((kemp Monoski teamu/Landgraaf)  3 1 4 

15.-16.11.2016 (IPCAS Landgraaf)  3 1 4 

17.-18.11.2016 (Evropský pohár Landgraaf)   2 1 3 

2.-4.12.2016 (metodický víkend instruktorů + VH Centra)   11 11 

6.-8.12.2016 (kemp Monoski teamu/Pitztal)  4 2 6 

9.12.2016 (IPCAS/Pitztal)  3 2 5 

9.-11.12.2016 Ski Opening Skiareál Špindlerův Mlýn  4 5 9 

10.-11.12.2016 (Národní mistrovství Německa/Pitztal)  3 2 5 

12.-13.12.2016 (Evropský pohár/Pitztal)  2 2 4 

16.-18.12.2016 (víkendový výukový kurz)  3  6 9 

27.-31.1.2016 (Silvestrovský výukový kurz ve Špindlu) 3  6 9 

1.-6.1.2017 (dětský týdenní výukový kurz) 5  7 12 

2.-4.1.2017 (kemp Monoski teamu na Stohu)  3 2 1 

5.-6.1.2017 (kemp Monoski teamu/Veysonnaz)  3 1 4 

6.-8.1.2017 (víkendový výukový kurz) 5  9 14 

7.-9.1.2017 (Evropský pohár/Veysonnaz)  3 1 4 

8.-13.1.2017 (týdenní výukový kurz) 6  7 13 

13.-15.1.2017 (víkendový výukový kurz) 9  12 21 

15.-20.1.2017 (kemp Monoski teamu v Krkonoších)  4 3 7 

15.-20.1.2017 (týdenní výukový kurz) 3  5 8 

20.-22.1.2017 (víkendový výukový kurz pro PINK Crocodile) 9  18 27 

22.1.-1.2. Mistrovství světa 2017/Tarvisio, ITA)  2 1 3 

22.-27.1.2017 (týdenní výukový kurz) 4  7 11 

27.-29.1.2017 (víkendový výukový kurz) 5  10 15 

29.1.-2.2.2017 (týdenní výukový kurz ABAK Ostrava) 7  12 19 

2.-5.2.2017 (víkendový výukový kurz) 8  14 22 

5.-10.2.2017 (týdenní výukový kurz) 5  7 12 

10.-12.2.2017 (víkendový výukový kurz) 5  10 15 

12.-17.2.2017 (týdenní výukový kurz) 4  9 13 

13.-17.2.2017 (individuální příprava Monoski teamu)  1 1 2 

17.-19.2.2017 (víkendový výukový kurz) 3  5 8 

19.-24.2.2017 (týdenní výukový kurz) 3  5 8 

19.-24.2.2017 (Licenční kurz „Instruktor monoski 2017“ 7  1 8 

24.-26.2.2017 (víkendový výukový kurz) 7  12 19 

26.2.-3.3.2017 (týdenní výukový kurz pro JÚŠ Praha) 9  13 22 

2.-3.3.2017 (kemp Monoski teamu před MČR v Rokytnici)  5 2 7 

3.-5.3.2017 (MČR/IPCAS v Rokytnici nad Jizerou) 29 5 6 40 

3.-5.3.2017 (víkendový výukový kurz pro JÚŠ Praha) 6  11 17 

5.-10.3.2017 (týdenní výukový kurz ROSKA Praha + Kaňka) 9  10 19 

7.-21.3.2017 (finále Světového poháru v Koreji)  2 1 3 

10.-12.3.2017 (víkendový výukový kurz) 10  12 22 

12.-17.3.2017 (týdenní výukový kurz) 5  9 14 

17.-19.3.2017 (víkendový výukový kurz) 5  12 17 

19.-24.3.2017 (týdenní dětský výukový kurz pro PINOKIO) 4  10 14 

24.-26.3.2017 (víkendový výukový kurz) 5  11 16 

26.-31.3.2017 (týdenní výukový kurz) 2  4 6 

28.-31.3.2017 (finále Evropského poháru ve Veysonnaz/SUI)  2 1 3 

31.3.-2.4.2017 (víkendový výukový kurz) 5  8 13 

4.-7.4.2017 (týdenní výukový kurz) 2  4 6 

7.-9.4.2017 (víkendový výukový kurz)  1 1 2 

14.-17.4.2017 (Velikonoční výukový kurz ve Špindlu) 4  5 9 
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5. Finanční zdroje 

Partneři projektu:     Sponzoři a dárci:   
innogy: 290 000,-Kč     Řízení letového provozu ČR, s.p.: 50 000,-Kč 
Nadace ČEZ: 255 176,-Kč (na rok 2017)   Brian Albert Wardrop: 50 000,-Kč   
Nadační fond Avast: 250 000,-Kč    ČEPS, a.s.: 50 000,-Kč (na rok 2016) 
Nadace AGROFERT: 170 000,-Kč    Nadace ČEZ (EPP): 50 000,-Kč (monoski Dvořák) 
ČEPS, a.s.: 100 000,-Kč (na rok 2017)   Sirius Investmen: 30 000,-Kč   
Lesy ČR, s.p.: 80 000,-Kč     CODUM: 20 000,-Kč 
ABB s.r.o.: v jednání     Dvořáková Zdena: 10 000,-Kč 

HOVARD, s.r.o.: 10 000,-Kč  
Granty a dotace:     Ingeniring Krkonoše a.s.: 10 000,-Kč 
SLČR: v jednání      Pelánek Zdeněk: 10 000,-Kč 
Královehradecký kraj: v jednání    Veterinář, s.r.o.: 10 000,-Kč  
Středočeský kraj: v jednání    Tlachač s.r.o.: 10 000,-Kč 
MŠMT: 47 000,-Kč     PALSTAT, s.r.o.: 5 000 
Město Janské Lázně: 35 000,-Kč    ostatní: 15 000     
   
            
Příjmy z vlastní činnosti:  
platby za účast na akcích, materiální vybavení a půjčovné materiálního vybavení atd.: 616 984,-Kč 
 
Finanční výdaje v sezóně (1.6. 2016 – 31.5. 2017): 3 358 054,-Kč 
ubytování a strava, startovné na závodech: 1 235 495,-Kč 
mzdy, DPP, refundace: 719 624,-Kč 
materiál vybavení: 494 258,-Kč 
pronájem kanceláře, neb. prostor, užitkového vozu a úvěr: 265 151,-Kč 
pohonné hmoty, příspěvky na dopravu, cestovné: 219 440,-Kč 
vleky: 159 320,-Kč 
pojištění a opravy užitkových vozů: 66 520,-Kč 
telefon, internet, poštovné: 21 240,-Kč 
kancelářské potřeby: 2 481,-Kč 
ostatní služby: 162 225,-Kč 
poskytnuté členské příspěvky: 12 300,-Kč 

Celý projekt jsme realizovali pod záštitou Svazu lyžařů České republiky, partnerů, sponzorů a dárců Centra 
uvedených v této zprávě a na našem webu www.monoski.info. Vedle finanční podpory nás někteří partneři 
podpořili v letošní sezóně i v rámci svých zaměstnaneckých dobrovolnických aktivit, a to prostřednictvím 
vyslání zaměstnance jako dobrovolníka na naše akce, přičemž tento dobrovolník je plně hrazen 
zaměstnavatelem. 
 
Materiálně nás podpořili v letošní sezóně ASPEN SPORT a.s., který nám poskytuje výraznou slevu při 
zakoupení lyží Head pro Monoski team, POCOG/Nadace Agitos (darovali nám tyče LISKI, vrtačku a vrták pro 
pořádání mezinárodních závodů), EXIT 1 s.r.o. (zajišťují nám ochranné pomůcky pro výukové kurzy a ceny 
pro MČR), Happy Sport (poskytují nám lyže pro výukové kurzy a instruktory), Sklárna a minipivovar Novosad 
a syn Harrachov s.r.o. (zajišťují nám ceny pro MČR), Nadace Preciosa (zajišťují nám medaile pro MČR), 
Vinařství Vajbar (zajišťují nám ceny pro MČR), Sensor (poskytují nám slevu pro nákup funkčního prádla) a 
Auto Trutnov s.r.o. (v sezóně nám zapůjčili užitkový vůz s výraznou slevou). 
 
Velký díky patří i našim silným partnerům z let minulých (Metrostav a.s., Nadace O2, Nadace České 
spořitelny, Nadační fond J&T, Continental Teves Czech Republic s.r.o., Johnson & Johnson, s. r. o., Allianz 
nadační fond), díky kterým jsme mohli v Krkonoších vybudovat zázemí pro handicapované lyžaře všech 
výkonnostních skupin s velmi kvalitní materiální základnou. 
 

http://www.monoski.info/

