
	
 
  

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Na Moravě vzniká nová para atletická liga, připojilo se i Slovensko.  

 

Brno, 30. listopadu 2021 

V Brně dnes podepsali čtyři moravské sportovní kluby a jeden slovenský Smlouvu o spolupráci. 
Vzniká tak nová atletická liga Para Moravia Cup, která chce již v roce 2022 uspořádat pět atletických 
mítinků.  

V Brně se dnes sešli zástupci sportovních klubů, kteří svým podpisem stvrdili vznik nové atletické ligy 
Para Moravia Cup – Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., AC Wozmeni Zlín z.s. a Emilova 
sportovní, z.s. Další zástupci – Atletický klub Olomouc z.s. a slovenský ŠK SPORTLIFE BB se účastnili on-
line.  

Podle organizátorů se tak můžeme těšit na nové atletické závody ve vrhačských disciplínách, které se 
již v průběhu příštího roku uskuteční v Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně a Banské Bystrici.  

„Mám velkou radost, že i v době pandemie vznikají pro sportovce se zdravotním postižením nové 
sportovní příležitosti,“ konstatuje právě jmenovaný ředitel ligy Pavel Zbožínek, který je zároveň 
předseda spolku Emilova sportovní a dodává: „radost také máme, že se po pěti letech vrací do Brna 
atletická liga. Toho chceme na jižní Moravě mimo jiné využít k popularizaci atletiky, kterou má náš klub 
doposud pouze jako doplňkový sport a třeba i k založení nového atletického oddílu.“  

Sportovní ředitelkou se dnes stala Aneta Inochovská, zkušená trenérka a předsedkyně oddílu Para 
athletics team SSK – VÍTKOVICE, který patří pod Sdružení sportovních klubů Vítkovice a hned vysvětluje: 
„soutěž je určena pro sportovce ve vrhačských disciplínách, jak pro sedící, tak pro stojící vrhače. 
V kategorii muži, ženy se bude soutěžit v disciplínách – koule, disk, oštěp a kuželka.“  

Nová atletická liga se bude konat pod hlavičkou České asociace tělesně handicapovaných sportovců a 
každý ze zúčastněných klubů se zavázal k uspořádání jednoho atletického ligového kola. To bude 
přepočítáváno podle celosvětového přepočtového systému (World Para Athletics Poinst Scores for 
field Events 2022). Snahou pořadatelů bude o sankcionování závodů do světového žebříčku IPC.  

Zúčastněné kluby se dále dohodli na přesahu jejich spolupráce v oblasti podpory sportu 
handicapovaných, a to jak ve zkvalitňování atletických soutěži, rozvoji para atletiky, včetně získávání 
nových sportovců, tak i na spolupráci v oblasti propagace a osvěty.  

 

 



	
 
  

 
 

KONTAKT PRO MEDIA:  

Pavel Zbožínek, +420 602 720 518, zbozinek@paramoraviacup.cz 

www.paramoraviscup.cz 
www.facebook.com/paramoraviacup 

 

O ZAKLADATELÍCH:  

 
Para athletics team SSK – VÍTKOVICE, www.atletikavitkovice.cz 

Tento oddíl vznikl ke konci roku 2016, byl založený handicapovanými sportovci.  
Pod záštitou SSK-VÍTKOVICE se schází a trénují na Městském atletickém stadionu a v atletické hale ve 
Vítkovicích, kde mají ideální, bezbariérové, atletické prostředí, a to po celý rok.  
Hlavním důvodem vzniku bylo rozšířit počet atletických klubů handicapovaných v ČR a zvýšit tak 
dostupnost sportu pro nové zájemce, protože v Moravskoslezském kraji takový oddíl doposud nebyl.  
Při vzniku byli pouze čtyři atleti, od té doby se jejich členská základna rozrůstá a v současné době už 
má přes 20 aktivních členů a z toho 6 reprezentantů. Dva atleti jsou také držiteli českých rekordů 
(Obrová, Doležel). V roce 2020 a 2021 tento oddíl získal nejvíce medailových umístění na MČR a byl tak 
nejúspěšnějším ze všech zúčastněných. 
Nejen, že se tento oddíl účastní národních a mezinárodních mítinků, za svou pětiletou působnost 
stihnul uspořádat řadu závodů, jak pod otevřeným nebem, tak také v hale.  
Mezi ty největší akce patří Para Golden Spike a Ostrava Cup, který od příštího roku bude součástí Para 
Moravia Cup. 
V letošním roce se konala 60. jubilejní Zlatá tretra Ostrava, jejíž součástí byl partnerský projekt Zlaté 
tretry Ostrava, v roce 2017 založený mezinárodní mítink Para Zlatá tretra Ostrava a letos se uskutečnil 
5. ročník. 
Ostrava cup má za sebou dva ročníky, kdy tohoto mítinku se účastnily kluby a oddíly z celé ČR, 
Slovenska, Polska. 
 
 

 
 
AC	Wozmeni	Zlín	z.s.,	www.acwozmenizlin.cz 



	
 
  

 
 

 
Tento klub sdružuje tělesně handicapované sportovce a věnuje se para-atletice. Atletikou se rozumí 
vrh koulí, hod diskem a hod oštěpem. Všechny tyto disciplíny se házejí ze sedu. 
V klubu je 6 para-atletů, z toho jsou 4 zařazeni do České reprezentace. 
Tréninky mají zajištěny pod vedením dvou profesionálních trenérů. Nedílnou součástí při tréninku jsou 
asistenti trenéra, kteří se ve většině případů skládají z rodinných příslušníků. 
Zlínští para-atleti mají za sebou spoustu skvělých výkonů. Několik českých rekordů, titulů mistra ČR, 
medailové pozice na mezinárodních závodech. 
V roce 2021 uspořádali první ročník Zlínského para-atletického mítinku. V dalších letech plánují mítinky 
sankcionovat a tím zvýšit úroveň kvality těchto mítinků, které budou v rámci ligy Para Moravia Cup. 
 
 

 
 
ŠK SPORTLIFE BB, http://sportlifebb-sk.webnode.sk 
 
Slovenský klub ŠK Sportlife BB je poměrně mladý para atletický klub, jehož spoluzakladatelem je i 
Marián Kuřeja – paralympionik, držitel dvou bronzových medailí z RIA 2016 a Tokia 2020. 
Klub se zaměřuje především na para atletiku – hod koulí, diskem a oštěpem. 
Kromě Mariana jsou v klubu další dva aktivní sportovci, Ladislav Barzó a Pavol Gálik, kteří mají za sebou 
již druhou sezónu a dělají velké pokroky. 
Fitness trenér Peter Matuška a asistentka a technická koučka Jana Sučíková pomáhají v tréninku. 
Ambicemi klubu je najít a rozšířit para atletickou základnu na Slovensku o další vynikající sportovce. 
Po krátké pauze pořádáme závod na Slovensku HANDI OPEN 2022 na který všechny srdečně zveme a 
těšíme se na vás. 
 

 
 
Emilova sportovní, z.s., www.emilova-sportovni.cz 
 
je spolek, který v roce 2018 založil Nadační fond Emil za účelem rozvoje sportovních a pohybových 
aktivit zdravotně postižených. Jakým způsobem?  
Vytváří sportovní příležitostí. Inicioval například vznik workoutových hřišť pro vozíčkáře ve městě Brně, 
pořádá kurzy bruslení a různé sportovní kempy, nebo se zapojuje právě do vznikající atletické ligy.  
Pořádá sportovní události. Tou doposud největší byly IWAS U23 World Games Prague 2016. Tradiční 
akcí spolku jsou letní Evropské hry handicapované mládeže Emil Open, jejichž již 10. ročník letos 



	
 
  

 
 

uspořádal a kterých se zúčastňuje až na 900 účastníků ze 17 zemí Evropy. V lednu 2022 plánuje 
uspořádat 1. ročník jejich zimní obdoby. ⛷ 
Zakládá sportovní oddíly. Tím největším je momentálně krasobruslařský oddíl, který z Finska přivezl 
historicky první zlatou medaili pro Českou republiku. 
A právě zapojením do spolupořadatelství Para Moravia Cup si spolek slibuje větší popularizaci atletiky 
v Jihomoravský kraj a založení oddílu atletiky, kterou doposud provozuje ve svých oddílech pouze jako 
doplňkový sport. 
 
 

 
 
Atletický klub Olomouc z.s., www.atletikaolomouc.cz 

Atletika Olomouc – oddíl handicapovaných působí od roku 2005 jako samostatný oddíl pod zdravými 
sportovci z Atletika Olomouc.  
Od doby svého působení mají řadu úspěšných medailistů z paralympiád – Evu Kacanu, Rosťu 
Pohlmanna, ale také reprezentanty, jako jsou například Dušan Ščambura, Martin Kukla, Michal Rotter, 
nebo Jan Moštěk. 
Od letošního roku mají v členské základně svěřence s různými typy postižení – nevidomé, neslyšící, 
mentálně a tělesně postižené. Jsou tak jedním z mála oddílů, ve kterém trénují atleti se všemi typy 
postižení. 
Nejmladšímu z juniorů je 5 let, a proto i díky věkové hranici jejich svěřenců je jejich činnost velice 
pestrá.  
Jsou pořadatelé mezinárodních závodů Czech Open, které olomoucký klub pořádá každoročně a na 
kterém se setkávají závodníci, jak z celé České republiky, tak ze zahraničí. Závod probíhá v letních 
měsících a má za sebou již 14 úspěšných ročníků. 
Rovněž již druhým rokem pořádají skvělé závody pro děti s tělesným a mentálním postižením.  
Ve svých řadách mají i úspěšné medailisty z Evropských her handicapované mládeže Emil Open, jako 
jsou například Martin Přichystal, Vojtěch Utíkal, Dominik Churý, nebo Karolína Stratilová a další. 
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