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V těchto dnech probíhá zápis nových stanov spolku do Spolkového rejstříku, jednou z hlavních změn je 
změna názvu z České federace florbalu vozíčkářů z.s. na Český paraflorbal z.s. a změna sídla. 

 

 



 

1. Historie daného parasportu (doplňte sportovní odvětví) v ČR (povinně celkem 
min. 4 body pro gestorství) 
a) Od kdy se daný sport realizuje. (max. 1 bod) 

První zmínky paraflorbalu v Čechách sahají k roku 1999. Za otce florbalu pro hendikepované lze 
považovat Petra Alinu – pedagoga volného času, vedoucí SVČ na OA Olgy Havlové Janské Lázně 

b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat). 
(max. 1 bod) 

V roce 2006 vznikla v Třeboni, kvůli sporům mezi střešními organizacemi parasportu v ČR a 
touze paraflorbalistů se osamostatnit, Česká federace florbalu vozíčkářů (ČFFV), do té doby 
paraflorbal organizoval Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS). ČFFV také úzce 
spolupracuje s Českým florbalem (ČF), který plní funkci podporovatele paralforbalu a 
deleguje na soutěže organizované ČFFV své rozhodčí. 

c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority. (max.1 bod) 
ČFFV není členem žádné střešní mezinárodní paraflorbalové autority, protože tato autorita 
neexistuje. 

ČSTPS je členem International Wheelchair and Amputee Sports Federation (IWAS).  

Český florbal (ČF) je členem International floorball federation (IFF). 

d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní. 
(max.1 bod) 

Od roku 2006 je hlavním organizátorem paraflorbalu ČFFV, a ČSTPS plní funkci poradce a 
servisní organizace. Spolupráce mezi ČFFV a ČSTPS je pozitivní. ČSTPS také zastupuje 
paraflorbal při jednáních ČPV a to do doby, než bude členství umožněno ČFFV. 

 

2. Současný stav (povinně celkem min. 6 bodů pro gestorství) 
a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů (max.1 bod) 

V současnosti neexistuje sportovní střešní mezinárodní organizace pro paraflorbal, o jejím 
vzniku vyjednává předseda ČFFV – Zbyněk Sýkora se zástupci International paralympic 
committee (IPC), zástupci International floorball federation (IFF) a zástupci národních 
sportovních svazů napříč celý světem, nejvíce s holandskými a švédskými zástupci. Aktuálně 
jsou bohužel jednání narušena pandemií koronaviru. 

b) Počet SK/TJ (sportovních klubů/tělovýchovných jednot),  sportovců, trenérů, 
rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů (max.1 bod) 

ČFFV eviduje 6 sportovních klubů, kde působí víc než 80 aktivních členů, (sportovci, trenéři 
a funkcionáři). Rozhodčí jsou delegováni Českým florbalem a nejsou členi ČFFV. 

c) Systém práce s mládeží a talenty (max.1 bod) 
ČFFV pravidelně organizuje náborové akce, tak zvané Aktivity kempy, což je motivační více denní 
soustředění pro mladé začínající sportovce. Trenérem národního týmu je talentovaná mládež 
pravidelně zvána na víkendové soustředění reprezentačního týmu. Tito hráči jsou celoročně 
pozorováni zejména na ligových utkáních. 



 

d) Systém organizace soutěží (max.1 bod) 
ČFFV je organizátorem paraflobralové ligy, jejíž sezona začíná v září a končí nejčastěji v květnu. 
Liga se skládá ze 7 víkendových turnajů základní části a jednoho prodlouženého play off turnaje, 
následně je vyhlášen mistr ligy a je mu předán putovní pohár. 

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (max.1 bod) 
Paraflorbal jako takový organizuje ČFFV, na každý ligový turnaj jsou vedoucím ligové soutěže 
delegováni rozhodčí ČF. ČF také každoročně podporuje ČFFV finančně na organizaci soutěže. 
ČSTPS podporuje ČFFV v oblasti poradenství. 

f) Spolupráce s ČPV (Český paralympijský výbor), UZPS (Unie zdravotně postižených 
sportovců) nebo dalšími servisními organizacemi (max.1 bod) 

ČFFV jako organizátor paraflorbalu nespolupracuje s ČPV a UZPS, ani k této spolupráci nebyl 
vyzván. V případě, že by byli zástupci ČFFV ke spolupráci s ČPV vyzváni, rádi by nabídku přijali, 
dle aktuálního nastavení ČPV toto však není příliš reálné. 

 

3. Vize na období 2021-2022 (povinně celkem min. 7 bodů pro gestorství) 
a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (2 body; povinně min. 1 bod) 

Ze strany ČFFV je spolupráce posilována primárně směrem k ČF a to na úrovni vzniku sportovní 
mezinárodní střešní organizace, kde je předjednána úzká spolupráce. Obecně je potřeba se co 
nejvíce přiblížit klasickému florbalu, využívat jeho zkušeností a kontaktů získaných napříč celým 
světem. 

b) Organizační struktura sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod) 
Organizační struktura ČFFV vychází ze stanov a ligových dokumentů, které vydává. Právně se 
jedná o zapsaný spolek s celorepublikovou působností. 

Nejvyšší orgán: Členská schůze (ČS) 

Statutární zástupce: Předseda 

Zaměstnanci: Předseda, Vedoucí reprezentace, Trenér reprezentace, Vedoucí ligové soutěže, 
Administrativní pracovník, PR a finanční pracovník, Asistenti – dle potřeby, Koordinátoři – dle 
potřeby 

Oblasti činností: Kluby, Reprezentace, Nábory nových hráčů, Práce s talenty, Rozhodčí, 
Klasifikátoři, PR a financování, Administrační činnosti, Spolupráce s jinými florbalovým subjekty, 
Rozvoj spolku 

c) Systém organizace soutěží (2 body; povinně min. 1 bod) 
Paraflorbalová liga je organizována Vedoucím ligové soutěže, ten spravuje ligové dokumenty, 
podle kterých se paraflorbalová liga odehrává, to jsou: Soutěžní řád, Registrační řád, Přestupní 
řád, Organizační řád a také Předpis soutěže. 

d) Systém organizace reprezentace (2 body; povinně min. 1 bod) 
Reprezentace je organizována Vedoucím reprezentace. Tato osoba je volena na ČS a také 
předkládá návrhy na členy reprezentačního týmu ČS, zejména trenéra, zástupce trenéra a 
fyzioterapeuta, případně další osoby. Tito kandidáti jsou ČS následně schváleni na obvykle 
dvouleté období, po dvou letech bude jejich práce vyhodnocena na ČS a bude určen další postup. 



 

Trenéři si na základě pozorování výkonů hráčů v ligových utkáních vybírají talentované hráče, 
které následně zvou na širší reprezentační soustředění, většinou 3x ročně. Každý rok je také 
stanoven reprezentační vrchol, vždy se jedná o mezinárodní turnaj. 

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (2 body; povinně 
min. 1 bod) 

V současném nastavení ČPV nevidí ČFFV v členství v ČPV přínos, i přes to chce ČFFV 
principiálně být členem ČPV, protože nominace na paralympiádu je karierní vrchol každého 
sportovce. Spolupráce se rozhodně ČFFV nebrání a pokud k ní bude ČFFV vyzváno, bude se 
na jejím rozvoji aktivně podílet, to se zatím bohužel nestalo. 

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty) (2 body; povinně 
min. 1 bod) 

Zvyšování výkonnostní úrovně českého paraflorbalu 

Důležitým momentem ve zvyšování výkonnostní úrovně jsou zkušenosti z mezinárodních 
utkání. ČFFV plánuje motivovat české kluby k účasti na mezinárodních klubových turnajích. 
Motivací bude účelově vázaný finanční příspěvek na účast v turnaji Malmö Open (SWE) pro 
ligové medailisty a příspěvek na účast v turnaji Prague Wheel Open (CZE) pro zbylé 
účastníky play off extraligy. V mezinárodních utkáních získané zkušenosti přinesou zvýšení 
úrovně České ligy a reprezentace. 

Propojení vybraných akcí ČFFV a Českého florbalu 

Považujeme za důležité propojit vybrané akce pořádané Českým florbalem s akcemi 
paraflorbalu. Je to cesta ke zrovnoprávnění para a běžného sportu. Je to cesta k vytváření 
profesionálního obrazu parasportu. Je to cesta k oboustranně prospěšné integraci. 

Vyvoláme jednání s cílem najít průsečíky v kalendářích akcí a pokusíme se jim přizpůsobit 
program. Pokusíme se najít prostor pro exhibiční utkání před vybranými ligovými zápasy 
běžného florbalu. Tomuto bychom mohli přizpůsobit místo konání reprezentačních 
soustředění a předvést veřejnosti tu nevyšší kvalitu českého paraflorbalu. Za možné 
považujeme také pořádání ligového turnaje paraflorbalu v místě a v den konání utkání 
extraligy florbalu. Pro prezentaci našeho sportu a našich myšlenek je povinností využít 
mezinárodních utkání České reprezentace, a i v tomto případě plánovat v tento čas a 
v tomto místě soustředění reprezentace paraflorbalu. Budeme se snažit o zařazení 
finálového zápasu ligy paraflorbalu před některý ze zápasů superfinále florbalové extraligy. 
Tento bod rozvojového programu bude hrát důležitou roli také v medializaci a práci s 
veřejností. 

Klasifikace 

Klasifikace ve velmi důležité téma, je potřeba striktně stanovit minimální hendikep. 
Sportovec musí mít postižení permanentní povahy takového stupně, že je jasné a jednoduše 
rozpoznatelné a znemožňuje běžné stání a pohyb a tím hraní běžného florbalu. Stávající 
definice minimálního hendikepu bude rozšířena, tak aby tuto hranici bylo možno snadněji 
nalézt a aby její posuzování bylo co nejvíce objektivní a opodstatněné. Bude navázána 
spolupráce s fyzioterapeuty, jakožto garanty posuzování minimálního hendikepu. 



 

g) Mediální koncepce, práce s veřejností (2 body; povinně min. 1 bod) 
Pravidelné zpravodajství ve veřejném prostoru 

Za důležité považujeme obnovení projektu Záložka Parasport, který úspěšně fungoval na 
https://sport.aktualne.cz/. ČFFV patřila k prvním podporovatelům projektu, který stále 
považujeme za významný opěrný bod komunikace s veřejností. Jsme v úzkém kontaktu 
s tvůrci a jsme připraveni podpořit jejich snahy o restart. Myslíme si, že tento projekt stojí za 
pozornost NSA. 

„Děláme věci stejně jako Vy…“ 

Významných akcí chceme využít k oslovení veřejnosti billboardovou kampaní „Děláme věci 
stejně jako Vy…“. V roce 2016 jsme tuto kampaň realizovali poprvé a s velkým ohlasem 
v Českých Budějovicích. V kampani promlouváme k veřejnosti a snažíme se prostřednictvím 
sportu, tedy prostředí, které je pro většinu srozumitelné, předložit téma života vozíčkářů a 
odbourat tak předsudky. O detailech převážně vizuální kampaně je složité hovořit a rádi vám 
proto předložíme prezentaci. Budeme se snažit získat lokální podporu jako v Č. Budějovicích 
v roce 2016 a vrátit se k rozsahu kampaně. 

Školní kampaně 

Naše vrcholné akce (turnaj play off, mezinárodní turnaje pořádané v ČR) budou nadále 
provázet školní kampaně. Před událostí vyjednáváme podporu zastupitelů a radních, 
navštěvujeme ZŠ a SŠ v místě konání turnaje. Školy vysílají své žáky do hlediště v rámci 
tělesné výchovy. V průběhu akce probíhají v užších skupinkách neformální besedy mladých 
diváků s vozíčkáři na téma „Skutečný život aktivního vozíčkáře“. Školní kampaně budeme 
rozšiřovat a zdokonalovat. Věříme, že mladí diváci odcházejí s novým pohledem na osoby 
s hendikepem, odolní vůči předsudkům. 

Motivace klubů k práci s veřejností a medializaci 

V našem systému soutěže organizuje každé ligové kolo (turnaj) jeden z účastníků soutěže. 
Snažíme se pořadatele motivovat k oslovení veřejnosti a propagaci pořádané akce. Motivaci je 
pragmatická – finanční podpora pro pořadatele za propagaci práci s veřejností, která vyústí 
v diváckou podporu. Mimo tuto motivaci nabízíme technickou podporu (grafické práce atd) a 
navrhujeme vhodné zacílení kampaní (dětské domovy, florbalové kluby atd). 

 

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 
bod pro gestorství) 

ČFFV má nyní pět až sedm pracovníků formou DPP.V případě, že by se podařilo získat více 
finančních prostředků, byly by možné pracovní pozice rozšířit, či obsadit další. 
V současnosti je na území ČR 6 týmů paraflorbalu, vždy se jedná o spolky. Co se florbalového 
vybavení týká, spolupracujeme jen s prověřenými dodavateli a na sportovní vozíky využíváme 
primárně tuzemského dodavatele. 

 
5. Finanční zajištění činnosti (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství) 

Svou činnost zajišťujeme z těchto zdrojů: 



 

- Národní sportovní agentura (dříve MŠMT) > 50% 
- Český florbal > 10% 
- Soukromý sektor > 40% 

 

Pro rozvoj paraflorbalu a realizaci výše zmíněných projektů, je potřeba rozpočet navyšovat. 
Dlouhodobě trpíme nedostatkem investičních prostředků. Pro představu jeden sportovní vozík 
stojí přes 100.000, - Kč, tedy spadá do kategorie investice. 

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství) 
- Nábory nových hráčů, mládeže a stabilizace soutěže. 
- Rozvoj reprezentačního týmu a zvyšování jeho úrovně.  
- Profesionalizace vnitřního chodu spolku.  
- Rozvoj na mezinárodní úrovni.  
- Motivace klubů k práci s veřejností a jejich mediální prezentace.  
- Spolupráce se dalšími subjekty – neziskový sektor, sportovní sektor, sektor zdravotně 

postižených apod. 
 

7. Povinnou přílohou předkládané koncepce jsou základní dokumenty všech 
mezinárodních sportovních autorit, ze kterých nastavení Koncepce vychází – stačí 
platný odkaz na webové stránky s těmito dokumenty. (2 body; povinně min. 1 bod 
pro gestorství) 

 

https://floorball.sport/this-is-floorball/parafloorball/ 

https://www.paralympic.org/ 

www.paraflorbal.cz 

https://www.facebook.com/wheelchair.floorball 

 

8. Nepovinné přílohy (jakékoliv základní dokumenty, které organizace považuje pro 
svoji činnost v oblasti parasportu za důležité) 

 

  



 

11.7.2021 vypracoval:  

 
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA 

předseda  
Email: sykora@florbalvozickaru.cz  
Mobil: 00 420 777 593 182 
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