




b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat)  
Český PARA sport (ČPS) 

Česká federace Powerchair Hockey (ČFPH)  

c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority 
Český PARA sport (ČPS) je členem IWAS. 

d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní 
Spolupráce mezi oběma subjekty je bezproblémová a konstruktivní. ČFPH řídí sport jako 
sportovně technická komise (STK) ČPS. ČFPH sport vede a ČPS funguje jako servisní 
organizace vůči mezinárodní organizaci IWAS, pod kterou Powerchair Hockey celosvětově 
spadá. ČPS částečně zastupuje ČFPH i vůči vládním institucím v ČR. Vytváří finanční a 
administrativní podporu. 

2. Současný stav Powerchair Hockey v ČR 
a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů 

International Wheelchair and Amputee Sports Federation (IWAS) – 55 členských zemí 

b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů 
Do roku 2018 ligovou soutěž hrály 4 sportovní kluby. Od roku 2019 je zapojen i 1 
slovenský tým. 

V ČR je zapojeno na 50 sportovců, 5 trenérů, 10 rozhodčích, 100 dobrovolníků a 9 
funkcionářů. 

c) Systém práce s mládeží a talenty  
Práce s mládeží a talenty je ponechána na jednotlivých klubech vzhledem k malému 
počtu klubů a nerovnoměrnému regionálnímu rozmístění. ČFPH zajišťuje bezplatné 
školení a vzdělávání trenérů, kteří se pak věnují všem hráčům daného klubu (mládeži, 
nováčkům, talentům apod.). 

ČPS zajišťuje prezentaci sportu s cílem náboru v rámci konferencí, přednášek na 
univerzitách apod. 

d) Systém organizace soutěží 
ČFPH organizuje ligovou soutěž (4 kola základní části a 1 turnaj Play-off) pro registrované 
kluby ČFPH. Taktéž organizuje reprezentaci. Zajišťuje pro ni materiální, personální ale 
také finanční podmínky, a to ve spolupráci s ČPS. Jsou organizovány jednodenní turnaje 2 
na 2 v Powerchair Hockey určené pro všechny registrované hráče bez ohledu na 
klubovou příslušnost.   

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c 
ČFPH sport vede a ČPS funguje jako servisní organizace vůči mezinárodní organizaci 
IWAS, pod kterou Powerchair Hockey celosvětově spadá. ČPS poskytuje administrativní 
(splnění zákonných podmínek vůči orgánům státní správy), finanční (žadatel finančních 
prostředků od MŠMT na provoz federace a reprezentace) i informační podporu 
(informuje o změnách v oblasti sportu handicapovaných).   

 

 



f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi – pozitivní i negativní  
ČFPH v současné době s dalšími servisními organizacemi nespolupracuje. Tuto 
spolupráci zajištuje ČPS poskytováním kalendáře, výsledků a informací o sportovní 
diplomacii.  

UZPS v současné době žádnou činnost nevykonává. 

ČPV ve své činnosti nijak nezohledňuje neparalympijské sporty, pouze přebírá zprávy 
z webu a fb ČPS / ČFPH a občas informuje o našich aktivitách na svém webu a fb.  

3. Vize na období 2021-2022  
a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c  

Předpokládáme udržení spolupráce minimálně na dosavadní úrovni. Funkci servisní 
organizace plní ČPS jak v oblastech informačních, finančních, tak administrativních 
aktivit ČFPH. Důležitou funkci naplňuje v roli členské organizace ve strukturách 
mezinárodní autority IWAS. Prostor pro zvýšení úrovně spolupráce spatřujeme 
v možnosti realizovat společné kroky v oblasti propagace sportu.  

b) Organizační struktura sportovního odvětví 
Ponechání současné organizační struktury.  

Valná hromada ČFPH je tvořena všemi registrovanými hráči, případně dalšími 
registrovanými osobami. Valná hromada volí Výkonný výbor, který je tříčlenný (předseda, 
místopředseda a zástupce hráčů). Komise rozhodčích je volena Výkonným výborem. Její 
rozhodnutí jsou nezávislá. Posledním orgánem je tříčlenná Kontrolní a revizní komise, 
jenž plní funkci odvolací v případě rozhodnutí Výkonného výboru v disciplinárním řízení. 
Druhá funkce je kontrolní, jenž spočívá v možnosti kontrolovat naplňování vizí, cílů 
uvedených v zakládajících dokumentech a přijatých usneseních. Takovéto organizační 
uspořádání považujeme za transparentní a plně odpovídajícím demokratickým 
principům, a proto se jej nechystáme nikterak měnit. 

V rámci ČPS mají kluby a STK sportu (ČFPH) zastoupení na valné hromadě ČPS.  

c) Systém organizace soutěží  
Cílem je vytvoření dvoustupňové ligové soutěže rozdělené dle herní výkonosti s možností 
postupu a sestupu mezi nimi. Záměrem tohoto kroku je nabídnout hráčům více 
vyrovnaných utkání a zvýšit tak atraktivnost hry pro všechny zúčastněné (hráče, 
veřejnost) a současně poskytnout podmínky pro zlepšování českých hráčů pro 
konkurenceschopnost se zahraničními hráči. Zároveň je důležité sledovat i změny v 
mezinárodním prostředí a včas je aplikovat v rámci domácí soutěže. Nadále se počítá i s 
pokračováním turnaje 2 na 2. 

d) Systém organizace reprezentace  
V této oblasti je cílem posílit personální stránku, a to ve smyslu rozšíření hráčského 
kádru i ve smyslu managementu (rozšíření trenérského týmu, technik, fyzioterapeut, 
klasifikátor). Jejich zapojení je nezbytné pro konkurenceschopnost na mezinárodní 
úrovni. ČR v důsledku dlouholetého nefinancování ze strany ČPV / UZPS ztratila pozici ve 
světovém žebříčku. Díky obnově financování ČPS ze strany MŠMT v roce 2017 je nyní cílem 
reprezentace vybojovat umístění v první polovině světového žebříčku.  

Dále je cílem vytvořit podmínky (organizování turnajů reprezentačních týmů, zahraniční 
výjezdy, pravidelný kontakt a spolupráce s vybranými zahraničními týmy, školení ve 



spolupráci s Powerchair Hockey IWAS) ke zvyšování herní úrovně reprezentantů a tím 
celého týmu.  

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 
Rádi bychom s ČPV spolupracovali na rozvoji sportu v ČR. Především pak v oblasti 
propagace mezi samotnými handicapovanými, aby došlo k jejich většímu zapojení do 
sportu. Bohužel doposud nemáme informace ze strany ČPV, zda by o takovou spolupráci 
stál. Přímé zapojení neparalympijských sportů do ČPV by mohlo situaci zlepšit. 

UZPS je dle našeho názoru nadbytečná struktura, jejíž funkci vůči ČUS by mohl plnit ČPV 
anebo svazy dle typu postižení. Servisní služby ČUS využívají kluby přímo.  

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty)  
V případě mládeže je důležité vycházet z faktu, že o veškerém dění kolem dětí rozhoduje 
významně rodinné zázemí. Čím mladší je potencionální hráč, tím je vliv rodiny větší. 
Navíc čím větší je zdravotní hendikep dítěte, tím se strach v rodině zvětšuje. Abychom 
přivedli k Powerchair Hockey mladou generaci, musíme se naučit pracovat s rodiči. 
Zlepšit komunikaci, podávat jim jasná fakta o sportu a jeho vlivu na dítě, a především 
rozptýlit jejich strach. Právě velká míra strachu se projevuje neustálým hledáním 
argumentů, proč jejich dítě nemůže Powerchair Hockey hrát. Proto je nutné nejen jejich 
argumenty vyvracet, ale také jim nabídnout celkový pohled s pozitivy pro jejich dítě, tak 
aby ho ve sportu opravdu podpořili. 

Oslovíme kluby z jiných sportů za účelem získání informací o jejich náborových 
způsobech v oblasti mládeže. Poté vyhodnotíme, které způsoby se dají využít pro 
Powerchair Hockey. Následně dojde ke kontaktování subjektů, které pracují s cílovou 
skupinou a nabídneme jim prezentaci Powerchair Hockey v rámci jejich aktivit. 
Potencionální hráči by měli mít možnost si Powerchair Hockey vyzkoušet přímo na 
upravených vozících. Ukázka by měla obsahovat zkoušku základních dovedností a 
modifikaci herních situací, tak aby se podařilo zájemce vtáhnout do hry. Osobní 
prezentace a kontakt s cílovou skupinou je naprosto klíčovým. Kromě toho proběhne 
kampaň, která Powerchair Hockey představí široké veřejnosti. To umožní zvýšit povědomí 
o našem sportu a osloví zprostředkovaně naší cílovou skupinu. Je třeba vycházet z toho, 
že se i přes veškerou snahu dobrého zacílení potencionálních hráčů nepodaří oslovit 
většinu ze sledované skupiny. Snahou je proto v rámci fundraisingových aktivit najít 
organizaci z oblasti marketingu a nastavit s ní udržitelnou spolupráci.  

Zahájíme intenzivnější spolupráci s rehabilitačními ústavy, spinálními jednotkami a 
organizacemi, které se věnují osobám s různým typem postižení. 

g) Mediální koncepce, práce s veřejností 
Je cílem připravit a spustit kampaň, jež představí Powerchair Hockey široké veřejnosti, 
aby se zvýšilo povědomí o našem sportu. Tím by také došlo k oslovení potencionálních 
hráčů. Je nutné veřejnosti ukázat, že i lidé s těžkým hendikepem mají možnost 
provozovat atraktivní kolektivní sport. Stejně tak je ovšem důležité ukázat 
potencionálním hráčům a jejich okolí, že Powerchair Hockey je sport nejen akční, ale 
také bezpečný a připravený díky svým pravidlům a vybavení právě pro ně. Jako nástroj k 
větší propagaci budeme chtít využít všechny spolupracující média. Současně se 
zaměříme na sociální sítě, což je velmi aktivní prostředí i pro naší cílovou skupinu. Pokud 
to finanční podmínky dovolí budeme pokračovat i v komentovaných online přenosech 
z turnajů České Powerchair Hockey ligy.  



V návaznosti na prezentaci sportu je nutné nastavit marketingovou koncepci ve 
spolupráci se studenty (ekonomicky výhodnější varianta) a/nebo firmou.  

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví 
Provozování sportu je organizačně (asistenti a bezbariérovost) i finančně (elektrické 
sportovní vozíky) náročné. 

Pro hráče Powerchair Hockey je nutné zajistit jak na tréninky, tak na soutěže plně 
bezbariérovou tělocvičnu nebo sportovní halu. Bohužel nabídka vyhovujících zařízení je 
velmi úzká. Je potřeba nejen bezbariérový vchod do budovy a na hrací plochu, ale také 
zázemí haly jako je sociální zařízení a šatny. Problém je taktéž s povrchem hrací plochy. 
Nejvhodnější je pevný dřevěný povrch, tedy palubovka. V poslední době se nové haly 
staví s povrchem umělým, který jakmile se jedná o měkčí povrch je pro elektrické vozíky 
nepoužitelný. Dochází k velkému zatížení motorů vozíků, čímž se jejich životnost velmi 
snižuje. Při pořizovací ceně jednoho vozíku kolem 200 000,- Kč je to velký problém. 
V případě hal s palubovkou pak bývá problém se správci hal a jejich obavami o jejich 
opotřebení nebo zničení. Z těchto důvodů je např. v Praze možnost pořádat soutěže 
pouze ve dvou halách. Ani jedna z nich není vhodná na pořádání ME/MS kvůli malé 
kapacitě. 

S malou kapacitou se také potýkáme při možnostech ubytování hráčů. V Praze je možno 
ubytovat cca 80 osob. Jedná se o prostory internátu JUŠ, a možnost ubytování je pouze o 
letních prázdninách. Hotely v průměru mají jeden až dva bezbariérové pokoje, výjimečně 
např. 8 pokojů. Při ligové soutěži se tedy ubytování najde, i když velmi roztříštěně, ale pro 
pořádání mezinárodních akcí je to již problém a pro pořádání ME/MS je to nemožné. 

Powerchair Hockey je určen osobám s největším pohybovým omezením, což s sebou 
nese zvýšené náklady na zajištění osobní asistence pro sportovní činnost.   

Zajištění elektrických sportovních vozíků pro hráče se daří jen díky nadacím, veřejným 
sbírkám a dárcům. V ČR se často pořizují vozíky tzv. předělané, které nejsou sériově 
vyráběné. Což má za následek nutnost častějšího servisu a výměnu jednotlivých dílů. 
Zahraniční týmy většinou používají pouze speciální sportovní vozíky.  

Další oblastí je personální zajištění fungování celého sportu. Zejména na odpovědných a 
řídících pozicích v ČFPH, případně v jednotlivých klubech. Naprostá většina osob 
zastávající tyto funkce je vykonává dobrovolně nebo s minimálním finančním 
ohodnocením. Řada z nich má hlavní pracovní poměr a řízení sportovního klubu se 
věnují po pracovní době. Nemohou se věnovat své funkci naplno, což považujeme za 
jeden z hlavních faktorů, které brzdí rozvoj našeho sportu.   

5. Finanční zajištění činnosti 
Pro finanční zabezpečení sportu je nutné vícezdrojové financování.  

Hlavním finančním zázemím je dotační program NSA se zaměřením na reprezentaci, 
administrativně organizační zázemí, pořádání ligových soutěží, činnost klubů a významné 
sportovní akce. Žadatelem a následným administrátorem v těchto programech je ČPS a 
sportovní kluby.  

Další skupinou zdrojů (cca 20 %) jsou dotační programy samospráv, finanční dary 
právnických a fyzických osob, sponzoring, nadace a nadační fondy, členské příspěvky a 
podpora z vlastních zdrojů sportovců. 



https://cstps.cz/powerchair-hockey-2/
http://new.powerchairhockey.org/wp-content/uploads/2017/05/Operational-Regulations_IPCH2014.pdf
http://new.powerchairhockey.org/wp-content/uploads/2017/05/Operational-Regulations_IPCH2014.pdf
https://www.powerchairhockey.cz/

