
 
Vážení přátelé,  
 
 
    Dne 18.2.2008 byl pod IČO 22683038 registrováno 
občanské sdružení Český tým transplantovaných  
(CTT) se sídle v IKEM, Vídeňská 9, 14021 Praha 4. 
 

Stalo se tak na základě výzvy VV Sportovního klubu 
dialyzovaných a transplantovaných ( viz zápis poslední 
schůze VV SK DaT z prosince 2007), který se pokoušel 
mezinárodní aktivity podporovat a organizovat 
v posledních letech, ale došlo k rozporům v možnostech 
a odpovědnostech při zajištění reprezentace ČR.  

Dle doporučení světové the World Transplant 
Games Federation (WTGF- www.wtgf.org) a evropské 
the European Transplant and Dialysis People Sport 
Federation (ETDSF-www.etdsf.org) je národní vysílající 
organizace odpovědná za výběr , přípravu a 
minimalizaci zdravotních rizik vyslaných členů 
reprezentačního týmu. SK DaT je členem obou 
organizací a má tedy uvedené povinnosti. SK DaT je 
v ČR veden pod Svazem vnitřně postižených sportovců 
(SVPS), tedy organizací podporující výlučně masovou 
tělovýchovu a jak dle vyjádření SVPS, tak dle stávajících 
směrnic ČSTV ( podmínkou podpory reprezentace je 
např existence sportovních oddílů ve všech krajích ČR) 
nebylo možno požadovat žádnou státní podporu na 
financování reprezentačních aktivit.  

Došlo tedy k paradoxní situaci, že SK DaT ČSTV 
který má okolo 200 členů je schopen sportovce vybrat, 
poskytnout metodiku přípravy, zdravotní testování a  
vyjádření k přihlášce a tak zajistit nominaci, není však 



schopen financovat přípravu a vyslání reprezentace do 
zahraničí na závody. Jinými slovy, umíme to, ale  
nemáme zdroje a vlastně ani podporu Svazu. Skupina 
transplantovaných sportovců, která pod vedení ing 
Tomáše Dřevíkovského a Romana Dundy na akce 
WTGF a ETDSF do zahraničí jezdí a ČR reprezentuje, 
tak mohla cestovat pouze na základě sponzorské 
podpory. Za vlastní reprezentaci ČR tak i vyúčtování 
darů však byl jak sponzorům, tak paradoxně i Svazu 
vnitřně postižených sportovců odpovědný VV SK DaT. 
Na výběr reprezentantů neměl SK DaT vliv a těžko mohl 
nést odpovědnost jak v oblasti metodické přípravy a 
zdravotní bezrizikovosti, tak i v oblasti hmotné. 

Proto jsme skupinu reprezentantů vyzvali 
k vytvoření vlastní organizace, která by snad lépe mohla 
prosadit své zájmy. Je velká škoda, že pravidla pro 
financování v této oblasti jsou nastavena tak, že 
neumožňují reprezentaci jiných skupin hendikepovaných 
než těch zahrnutých v paralympijském hnutí. Je to jedna 
ze známek neznalosti veřejnosti a nezájmu volených 
zástupců o skupiny hendikepovaných, jejichž postižení 
není zjevné, ale jak prognóza, tak kvalita života je často 
významně horší než u významně podporovaných 
„paralympioniků“. Pokud sledujeme vývoj v sousedních 
státech, pak musíme bohužel konstatovat, že podpora 
ze strany státu i organizací je v ČR výrazně nižší než 
jinde. Proto najdete na přehledu her WTGF a 
EDTSFvýrazně početnější výpravy a to i ze států 
s menším množstvím obyvatel ( např. Maďarsko). 

Přejeme nově vzniklé organizaci mnoho štěstí, 
energie a vytrvalosti k prosazení změn v této oblasti a 
prohlašujeme, že jak při výběru, tak v oblasti přípravy 
sportovců budeme nadále rádi spolupracovat. SK se 



v souladu s posláním Svazu vnitřně postižených 
sportovců ještě více zaměří na podporu zdravotně 
orientovaných pohybových programů pro dialyzované i 
transplantované na domácí scéně a jistě může díky své 
početné základně pomoci s nominacemi a přípravou 
budoucích reprezentantů.  
  
 
 
 
 


