
Zimní paralympijské hry v Pyeongchangu - Alpské lyž ování 

Žádost o sponzorský dar 
Petr Drahoš – člen České asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS) 

 

 

 

A. Představení a troška historie 
Vážená paní, vážený pane! 

 

Jmenuji se Petr Drahoš a narodil jsem se 23. dubna 1986 v Ústí nad Labem, kde jsem vystudoval 

základní školu a všeobecné gymnázium. Již odmala jsem měl spoustu koníčků a rád jsem sportoval - hrál jsem 

volejbal, tenis, karate, plaval, jezdil na kole, bruslích, lyžích, snowboardu. Vždy mě však lákaly výšky, tak jsem 

začal ve 13ti letech s horolezectvím. Ve svých 19ti letech jsem se přestěhoval do Prahy, kde jsem začal 

studovat na ČVUT V PRAZE Fakultě dopravní. O čtyři roky později jsem úspěšně dokončil bakalářské studium 

v oboru Technika a technologie v dopravě a spojích. Pokračoval jsem dále v magisterském studiu na stejné 

škole. Jak jsem rostl, rostla i má touha po výškách. V roce 2009 jsem absolvoval kurz paraglidingu a začal 

jsem létat, splnil se mi můj dětský sen. Z létání mám spousty pěkných a veselých zážitků. 

 

K nešťastné nehodě došlo 23. dubna 2011 v den mých 25. narozenin, kdy jsem se vydal na kopec, létat na 

mém oblíbeném paraglidingu. Stačil jeden silnější poryv větru, který mi zmuchlal celé křídlo a já se 

nekontrolovatelně zřítil k zemi na skály. Pobyt v nemocnici jsem ukončil koncem roku 2011, tím jsem přešel 

opět na domácí stravu ☺, která mi dodala potřebnou sílu jít dál. V lednu 2012 jsem dokončil magisterské 

studium na ČVUT V PRAZE Fakultě dopravní.  

 

Od roku 2012 jsem díky řadě sponzorů, kterým patří velký dík, začal opět aktivně sportovat, lyžovat na monoski 

(speciální lyže pro handicapované). V současnosti reprezentuji Českou republiku na řadě mezinárodních 

závodech pod záštitou a za podpory České Asociace Tělesně Handicapovaných Sportovců (ČATHS). 

 

 



B. Závodní profil 
 

 

 

Veškeré úsilí nyní směřuje celý tým k účasti na zimních paralympijských hrách v jihokorejském Pyeongchangu. 

Nechceme nechat nic náhodě, a tak celé léto, dva roky před konáním her, trénuji a cvičím se svým 

fyzioterapeutem, trenérem a kamarádem v jedné osobě, abych měl po celou zimní sezónu dostatek sil na 

podávání lepších a lepších výsledků. Letošní cílem je vyjetí bodů na Evropský pohár a koncem sezóny si pár 

závodů v Evropského poháru sjet. Loni se mi body nepodařili vyjet, v průběhu sezóny jsem sbíral hlavně 

zkušenosti a na konci sezóny mi v tom zabránila 4 zlomená žebra, s kterými jsem ještě odjel závody na 

mistrovství Rakouska v Mellau, a i když jsem si body ve všech kategoriích vylepšil, bolest mi nedovolila podat 

dostatečný výkon na body potřebné do Evropského poháru. Tím jsem ukončil i loňskou sezónu a mistrovství 

Francie, na které jsem se ještě chystal, se již neúčastnil. 

 

V sezóně 2017-2018 mám v plánu účastnit se zejména závodů Evropského poháru. Více času však již budu 

věnovat zejména přípravě na paralympijské hry v Pyeongchangu konané v termínu od 9. do 18. března 2018. 

 

Samotná kvalifikace (na Sochi bylo potřeba umístit se do 16. místa na závodu Světového poháru) by dle 

současných informací neměla být potřeba. Z ČŘ by měly jet dva nejlepší v kategorii muži sedící. V současné 

době závodíme 4, z toho jen tři jsme loni reprezentovali ČR. I když Pavel Dvořák a Pavel Bambousek mají o 

mnoho let více zkušeností, rozdíly v závodech se mi daří, prozatím alespoň s Pavlem Dvořákem srovnávat. 

Věřím, že letošní sezónu již začnu šlapat na paty i Pavlovi Bambouskovi. Olda Jelínek, který se již účastnil 

paralympijských her ve Vancouveru a v Sochi, loňskou sezónu ze zdravotních důvodů nezávodil, a vzhledem 

k tomu, že jsme ve společném týmu, dělal mi spíše rádce a trenéra. 

 

Umístění ve sv ětovém žeb říčku IPCAS – zá ří 2016 

 

Kategorie   SL  GS  SG  SC 

Petr Drahoš (CZE)  67.  75.  66.  55. 

Pavel Dvořák (CZE) 63.  93.  59.  49. 

Pavel Bambousek (CZE) 32.  55.  47.  58. 

Olda Jelínek (CZE)  53.  60.  48.  32. 



Závodní výsledky 
 

Slalom - SL 

Datum Místo konání Kategorie Umístění 

12.3.2016 Mellau - AUT mistrovství Rakouska 9 

31.1.2016 Veysonnaz - SUI IPCAS cancled 

30.1.2016 Veysonnaz - SUI IPCAS 3 

5.1.2016 Rinn - AUT IPCAS 10 

4.1.2016 Rinn - AUT IPCAS 9 

13.12.2015 Pitztal - AUT mistrovství německa 24 

18.11.2015 Landgraaf - NED IPCAS 17 

17.11.2015 Landgraaf - NED IPCAS 21 
    
    

Giant slalom - GS 

Datum Místo konání Kategorie Umístění 

13.3.2016 Mellau - AUT mistrovství Rakouska 7 

29.1.2016 Veysonnaz - SUI IPCAS 6 

28.1.2016 Veysonnaz - SUI IPCAS 4 

12.12.2015 Pitztal - AUT mistrovství německa 29 

13.12.2013 Pitztal - AUT IPCAS DNF 

9.12.2012 Pitztal - AUT IPCAS 21 
    
    

Super giant slalom - SG 

Datum Místo konání Kategorie Umístění 

11.3.2016 Mellau - AUT mistrovství Rakouska 9 

11.12.2015 Pitztal - AUT mistrovství německa 26 

11.12.2015 Pitztal - AUT IPCAS 25 
    
    

Super combined - SC 

Datum Místo konání Kategorie Umístění 

11.3.2016 Mellau - AUT mistrovství Rakouska 9 

 

 

 

 

C. Rozpočet 

 
 

 
 

Předmět Cena Kč Celkem

Vosky 10 000 370 €

Stabilizační lyže 440 €

Lyže SL - FIS 20 000 741 €

Posilovací a pomůcky 25 000 926 €

Relaxační pomůcky 15 000 556 €

Posilovna, bazén 15 000 556 €

Asistence při tréninku 25 000 926 €

Celkem 4 514 €

Vybavení 2016/2017 - příprava + lyžování

Místo konání Termín Typ

Pitztal - AUT 27.10.-30.10.2016 volné ježdění/brány 557 124 € 120 € 120 € 786 € 546 €

Pitztal - AUT 11.11.-14.11.2016 brány - GS, SL 557 124 € 120 € 120 € 182 € 546 €

Pitztal - AUT 1.12.-6.12.2016 brány - SG, GS, SL 557 124 € 120 € 120 € 182 € 546 €

Pitztal - AUT 1.1.-3.1.2017 brány - SL 557 124 € 120 € 120 € 182 € 546 €

Krkonoše Leden-březen brány - SG, GS, SL 556 124 € 200 € 200 € 100 € 624 €

Pitztal - AUT duben-květen volné ježdění/brány 557 124 € 200 € 200 € 364 € 888 €

Pitztal - AUT duben-květen volné ježdění/brány 557 124 € 200 € 200 € 364 € 888 €

866 € 1 080 € 1 080 € 2 160 € 4 582 €Celkem

Trénink 2016/2017 Vzdálenost 

[km]
Doprava Ubytování - závodník Ubytování - doprovod Vleky Celkem



 
 
Doprava je počítání s vozem VW transporter se spotřebou 10l/km a cenou nafty 30 Kč/l. 
Vleky – trénink Rakousko: v rozpočtu je zahrnuta celosezónní permanentka pro závodníka v hodnotě 602 €. 
Ubytování – trénink: 30 €/osoba/den. 
Ubytování a organizační poplatky – závody: 95 €/osoba/den. 
Startovné: 15 €/závod. 
 
Plánovaný rozpočet na sezónu 2016/2017 se skládá zejména z nákladů na: 

 

 Vybavení:    4 514 € 

 Lyžařské tréninky:   4 582 € 

 Závody:    4 597 € 

 

a jeho celková výše činí 13 693 € (369 711 Kč.) Paralympijský rok 2017/2018 budu věnovat zejména přípravě 

a tréninkem. Dle zkušeností z let minulých však předpokládám stejnou finanční náročnost, jako na tuto sezónu 

– i když ubydou náklady na pár závodů, zvýší se náklady na vybavení (nové lyže GS, SG), tréninky (větší 

intenzita) a letní přípravu, kterou plánujeme na vodě pro zvýšení stabilizace a posílení vnitřních stabilizačních 

svalů. Celkový rozpočet do zimní paralympiády tak činí 739 422 Kč. 

 

D. Realizační tým, pomoc a podpora 
 

Realizační tým:  

Mgr. Petra Syrovátková, Tomáš Lysí – trenéři 

Miloš Syrovátka – servis lyží 

Mgr. David Krumpolc – fyzioterapeut, kondiční trenér 

Mgr. Martin Suchánek – kondiční trenér, letní příprava na vodě 

Jakub Syrovátka, David Růžička - asistenti 

Petr Drahoš, Olda Jelínek, Kristýna Křenová - závodníci 

 

Tímto bych Vás chtěl požádat o sponzorský dar na sportovní a závodní činnost směřující k reprezentaci České 

republiky na zimních paralympijských hrách v roce 2018 v Pyeongchangu. I když se ČATHS snaží zajistit 

potřebné zázemí, rozpočet je omezený a řadu věcí a vybavení si pořizuji sám nebo se spoluúčastí. 

 

Hlavními zdroji financování jsou: 

Podpora ČATHS 2016/2017         75 000 Kč 

Podpora ČATHS 2017/2018                75 000 Kč  

Podpora SK FlowSchool o.s. 2016/2017  30 000 Kč 

Podpora SK FlowSchool o.s. 2017/2018  30 000 Kč 

Spoluúčast Petr Drahoš 2016/2017        50 000 Kč 

Místo konání Termín Závod

Landgraaf - NED 15.11.-16.11.2016 SL1, SL2 775 172 € 190 € 190 € 30 € 582 €

Pitztal - AUT 9.12. - 11.12.2016 SG1, SG2, GS, SL 557 124 € 285 € 285 € 60 € 754 €

Rinn - AUT 6.1.-7.1.2017 SL1, SL2 496 110 € 190 € 190 € 30 € 520 €

Abtenau - AUT 17.2.-19.2.2017 SG, GS, SL 389 86 € 285 € 285 € 45 € 701 €

Horní Domky - CZE 4.3.-5.3.2017 GS, SL 138 31 € 0 € 0 € 90 € 121 €

Hinterstoder - AUT 24.3.-26.3.2017 SC, GS, SL 326 72 € 285 € 285 € 45 € 687 €

Veysonnaz - SUI 29.3.-2.4.2017 SC, GS1, GS2, SL1, SL2 930 207 € 475 € 475 € 75 € 1 232 €

802 € 1 710 € 1 710 € 375 € 4 597 €Celkem

Celkem

Závody 2016/2017
Vzdálenost 

[km]
Doprava

Ubytovací a 

organizační poplatky - 

závodník

Ubytovací a 

organizační poplatky - 

doprovod

Startovné



Spoluúčast Petr Drahoš 2017/2018        50 000 Kč 

Převod prostředků od sponzorů z minulých let 20 000 Kč 

Rozpočet             -739 422 Kč 

Výsledek                       -409 422 Kč 

 

Rozdíl v rozpočtu ve výši 409 422 Kč je možné krýt dary od sponzorů. Účelová darovací smlouva je součástí 

této žádosti. Daňově uznatelné potvrzení o darované částce Vám vydá paní Jaroslava Krakovičová z ČATHS 

tel.: 602 666 457. Stejně tak je možná podpora i formou darování potřebného vybavení. 

 

Jako poděkování za Váš dar Vám mohu nabídnout čestné místo mezi mými sponzory na automobilu, mých a 

Vašich webových stránkách, marketingových materiálech (vizitky, informační letáky pro firmy a pro lidi…) 

Možné je i umístění Vašeho loga na závodním vybavení (monoski, helma, lyže, oblečení…) 

 

Pevně věřím, že poctivým a trpělivým přístupem se dá dosáhnout mnohé. Za vše bych chtěl hlavně poděkovat 

svému okolí, které mi drží pěsti a podporuje mě v cestě za mými sny a v návratu do života, který je pár let po 

nehodě stejně tak plnohodnotný, jako ten Váš. 

 

Ing. Petr Drahoš 

Horolezecká 861/2 

102 00 Praha 10 

Tel.: 702 895 313 

Email: p.drahos@centrum.cz      ………………………………………….. 

www.petr-drahos.cz         Petr Drahoš 


