
 

 
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 

Plavkyně Běla Třebínová nejlepším handicapovaným 
sportovcem roku 2010 

 
PRAHA, 8. března 2011 - Český paralympijský výbor (ČPV) vyhlásil v pražském TOP 
Hotelu nejlepší handicapované sportovce České republiky za rok 2010.  

Na rozdíl od jiných sportovních žebříčků, které se vždy na přelomu roku slavnostně 
oznamují, v tomto případě nejde o anketu, ale o soutěž, zohledňující body za umístění na 
významných mezinárodních soutěžích, dosažené rekordy i stabilitu formy. 

 
Na prvních dvou místech jsou stejná jména jako o rok dříve, ale pořadí je opačné. 

Nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2010 se stala Běla Hlaváčková Třebínová 
(ČATHS), jejíž medailová sbírka se v roce 2010 opět rozrostla. Na mistrovství světa 
v nizozemském Eindhovenu na tratích 50m volný způsobem a 50m znak obsadila vždy 
stříbrnou pozici. V závodě na 100m prsa se umístila na třetí pozici a získala tak bronz. 

Ocenění Nejlepšího handicapovaného sportovce převzala plavkyně mimo jiné z rukou 
Petra Hulisnkého, čestného předsedy ČPV. „Handicapovaní sportovci pro mě vždy 
představovali dokonalý příklad odhodlání, síly a lásky ke sportu,“ říká Petr Hulinský. „Těší 
mě, že tak malá země, jakou je Česká republika, má tolik úspěšných handicapovaných 
sportovců, kteří dokonce pravidelně sbírají medaile i na vrcholných světových soutěžích. 
Všem jim za to chci poděkovat a vyjádřit uznání,“ dodává. 
 

 Na druhém místě figuruje cyklista Jiří Ježek (ČATHS), zlatý medailista z letních 
paralympijských her 2000, 2004 a 2008. V uplynulém roce zazářil na mistrovství světa 
v Baia Comeau, kde v časovce dokázal zvítězit s minutovým náskokem na třetího Španěla 
Cesra Neiru a jeho čas byl  v cíli podstatně rychlejší než čas vítěze „zdravější“ kategorie 
C5. V květnu si v italské Piacenze v Evropském poháru dojel v silničním závodu pro 
prvenství. O měsíc později zvítězil v silničním závodě na EP v Elzachu. O dva měsíce 
později, v Evropském poháru na české půdě v Praze opět stanul v silničním závodě na 
nevyšším stupínku. V říjnu pak na EP v Kaarstu ve stíhacím závodě na 4km zajel svůj 
druhý nejlepší světový čas a dojel si pro zlato, stejně jako v závodě na 1km s pevným 
startem. 

A na třetím místě se s ohledem na dosažené výsledky umístila Anna Kulíšková 
spolu se svojí trasérkou Michaelou Hubačovou. Tato dvojice se v minulém roce blýskla 
bronzovou medailí na Zimních olympijských hrách ve Vancouveru v super G. 



 

Dalšími oceněnými sportovci na 4. - 10. místě bez určení pořadí jsou: cyklisté 
Michal Stark (ČATHS) a David Vondráček (ČFSH), lukostřelci David Drahonínský 
(ČFSH) a Markéta Sidková (ČFSH), plavci Arnošt Petráček a Jan Povýšil (oba ČATHS) 
a stolní tenista Ivan Karabec (ČATHS). 

ČPV v pražském TOP Hotelu v rámci slavnostního večera tradičně ocenil také 
nejlepší juniory, trenéry, družstva a další osobnosti českého paralympismu, celkem v devíti 
kategoriích (viz souhrnný přehled). 

Český paralympijský výbor vybírá nejlepší sportovce, nejaktivnější trenéry a 
činovníky, z desítek návrhů členských svazů: České asociace tělesně handicapovaných 
sportovců, České federace Spastic Handicap, Českého svazu mentálně postižených 
sportovců, Českého svazu neslyšících sportovců a Českého svazu zrakově postižených 
sportovců. Celkem se v těchto svazech sdružuje přes 17.000 členů. 

 

 
 
Kontakt pro další informace: 
Zuzana Smotlachová, Premier Sports CZ, s.r.o. 
E-mail: office@premiersports.cz  
Mobil: +420 737 206 375 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generální partneři 

 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
Příloha tiskové zprávy 

Souhrnný přehled oceněných za rok 2010 

 
Nejlepší handicapovaní sportovci roku 

1. místo 
Hlaváčková Běla  plavání  ČATHS 

2. místo 

Ježek Jiří   cyklistika  ČATHS 

3. místo 

Anna Kulíšková  alpské lyžování ČSZPS 
Michaela Hubačová * alpské lyžování ČSZPS 

*trasérka Anny Kulíškové 
 

4. - 10. místo (abecedně bez pořadí) 

David Drahonínský  lukostřelba  ČFSH 
Ivan Karabec  stolní tenis  ČATHS 

Arnošt Petráček  plavání  ČATHS 
Jan Povýšil   plavání  ČATHS  
Markéta Sidková  lukostřelba  ČFSH 

Michal Stark   cyklistika  ČATHS 
David Vondráček  cyklistika  ČFSH 

 
Kolektiv roku 

Daniel Horut, Zbyněk Lambert stolní tenis  ČATHS 

 
Junior roku 

Jakub Novák    cyklistika  ČSMPS 

 
Juniorka roku 

Adéla Míková   plavání  ČSMPS 

 
 



Objev roku - muži 

Sledge hokejové mužstvo ČR sledge hokej  ČATHS 

 
Objev roku - ženy 

Kateřina Kuldová   plavání  ČATHS 

 

Trenér roku (abecedně) 

Alexandra Erlebachová  plavání  ČSMPS 

Václav Jasný    sportovní střelba ČSNS 
Luboš Jirka    cyklistika  ČFSH 
Martin Kulíšek   alpské lyžování ČSZPS 

Miroslav Schenk   stolní tenis  ČATHS 

 
Síň slávy (abecedně) 

Josef Lachman   cyklistika  ČATHS 

Josef Veselý (in memoriam)  fotbal   ČSNS 

 
 

 
 

ČATHS  Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců 
ČFSH   Česká federace Spastic Handicap 
ČSMPS  Český svaz mentálně postižených sportovců 
ČSNS   Český svaz neslyšících sportovců 
ČSZPS  Český svaz zrakově postižených sportovců 
 
 
 
 
 
 


