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Předmluva: 

Česká federace Spastic Handicap oslaví v letošním roce 30 let svojí existence.  

Viděno prizmatem lidského věku je to stále ještě mladice, která do svého nejproduktivnějšího věku bude 

teprve pomalu dozrávat a má svá nejlepší léta před sebou. Viděno pohledem věku institucionálních, 

spolkových organizací je to už velmi zkušená a světaznalá dáma, která zažila vzlety i pády, pevná 

spojenectví i zrady. Je však vitální a životaschopná a s grácií sobě vlastní má velké, ale realistické plány 

do budoucna. 

Česká federace Spastic Handicap nebývalou měrou přispěla k položení základů organizovaného a 

státem podporovaného sportu zdravotně postižených osob v České republice. Je zakládajícím členem 

Českého Paralympijského výboru a je členem mnoha mezinárodních a národních organizací. Je 

také exkluzivní a jedinou národní autoritou ve sportu BOCCIA díky svému dlouholetému členství 

v mezinárodní organizaci WORLD BOCCIA (BISFED) 

ČFSH pomohla vychovat mnoho osobností podílejících se na úspěších Českého parasportu 

v rolích sportovců, manažerů, funkcionářů nebo podporovatelů, a proto si zaslouží úctu a podporu všech, 

kteří ve svém hodnotovém žebříčku kromě hodnot materiálních reflektují i hodnoty křesťansko-

demokratické na jejichž základech byla vybudována evropská civilizace. 

Organizace z prostředí českého parasportu jsou ovlivňovány jak mezinárodním vývojem 

reprezentovaným zejména strategickým směřováním IPC (Mezinárodního paralympijského výboru), tak 

i vývojem na národní scéně, kde současnou autoritu představuje Národní sportovní agentura, která má 

být garantem spravedlivého a transparentního přerozdělení finančních prostředků do oblasti českého 

sportu a parasportu. V prvním případě je ze strany IPC nastolen zřejmý trend „Integrace“, který by rád 

sbližoval prostředí sportu a parasportu. Tato integrační vize je založena na silné myšlence a její úspěch 

bude záviset na tom jak kvalitní a detailní procesy budou implementaci této myšlenky provázet v rovině 

infrastrukturní, funkcionářské, trenérsko-metodické, ale také legislativní, edukativní a marketingové. 

Česká federace Spastic Handicap je připravena být kvalitním a fundovaným partnerem pro tuto diskuzi 

a snahu směrem k Českému paralympijskému výboru. Partnerem, který bude tuto snahu podporovat, ale 

bude dbát na to, aby v tomto procesu byly vyváženým způsobem reflektovány zájmy všech zúčastněných 

subjektů. ČFSH chce v tomto procesu hájit zájmy všech aktérů českého parasportu komplexně, 

bez důrazu na prosazování zájmů pouze některých paralympijských či ne-paralympijských sportů, nebo 

sportovců s konkrétním typem postižení. Směrem, k Národní Sportovní Agentuře bude ČFSH 

partnerem, který je vždy připraven ke spolupráci a usiluje o maximální transparentnost a odbornou 

úroveň vzájemné komunikace.  

Česká federace Spastic Handicap má vizi a cíl budoucího směřování. Všichni, kdo se na této vizi 

budou chtít podílet jsou k jejímu společnému naplňování srdečně zváni. Budou mít možnost ovlivnit její 

definitivní podobu. Každý názor bude vyslyšen. Ti jejichž jedinou vizí pro ČFSH je zánik organizace a 

následné přerozdělení finančních prostředků by se měli zeptat sebe sama, čím k jejich tvorbě přispěli a 

o jaké osobní hodnoty se v rámci tohoto kroku chtějí opírat. Čeština je bohatý a krásný jazyk a má mnoho 

výstižných citátů, mě v této souvislosti napadly celkem tři. Zaprvé: „Kdo chce psa bít, vždycky najde si 

hůl, zadruhé: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá a zatřetí: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, 

hledá důvody.  

Přál bych nám, abychom hledali společně způsoby, jak být užiteční! 
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Vize ČFSH 2022-2026 
VIZE č.1. Přerod jednoúčelového 

zaměření spolku (SPORT) na spolek 

víceúčelový, opírající se nově o 3 hlavní 

činnosti spolku. Těmito oblastmi jsou: 

 SPORT +VZDĚLÁVÁNÍ + PRÁCE 

Budoucí činnost ČFSH by se neměla opírat pouze o oblast 

SPORTU. K rozhodnutí obohatit činnost ČFSH o další dva pilíře 

(VZDĚLÁVÁNÍ + PRÁCE) nás vede zejména mezinárodní vývoj 

na straně IPC, ze kterého je patrné, že v oblasti parasportu bude 

více akcentována integrace sportujících zdravotně postižených 

osob do světa zdravých sportovců viz vstup tzv. zdravých svazů 

do ČPV, kdy vzhledem k hlasovacímu potenciálu už v budoucnu 

budou právě ony hybnou silou celého českého parasportu. 

Dalším hmatatelným trendem je preference „mediálně viditelné 

úrovně sportu“ tedy úroveň reprezentační. V rámci různých 

druhů sportů a jejich případné provázanosti na statní 

financování je zase zřejmý trend preferovat Olympijské nebo 

Paralympijské sporty na úkor těch ostatních. ČFSH byla 

založena s cílem hájit zájmy osob se spastickým postižením a 

napomoci integraci těchto osob v oblasti sportu, vzhledem 

k aktuálnímu vývoji musí ČFSH nově definovat svoje poslání. A 
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tím bude komplexní podpora osob se spastickým postižením 

v oblastech Sportu, vzdělávání a pracovního života. 

Ke každé oblasti definujeme priority rozvoje: 

OBLAST SPORT  

3 klíčové oblasti 

a) BOCCIA 

b) NEPARALYMPIJSKÉ SPORTY 

c) E-PARASPORT 

 

a) Boccia je sportem, který je s ČFSH spojen legislativně 

(ČFSH je jediným národním zástupcem WORLD BOCCIA), 

organizačně a trenérsko-metodicky, tento sport ČFSH do 

ČR přivedla a pomohla vychovat většinu dnešních aktérů 

v tomto sportu včetně paralympijského vítěze z TOKIA 2021 

Adama Pešky.  

 

b) Ne-paralympijské sporty mohou hrát opět důležitější roli 

vzhledem k tomu, že u těchto aktivit není na pořadu přechod 

pod gesci jiných subjektů. Konkrétním příkladem může být 

například oživení „ruského kuželníku“ u kterého kluby 

disponují vybavením i zkušeností z organizace. Další 

možnosti jsou například charitativní závody ve střelbě 

vzduchovkou (zdraví versus spastici) tato platforma mohla 

sloužit k zapojení „zdravé veřejnosti“ a formát „duální ligy“ by 

mohl být způsobem, jak trend přibližování sportu zdravotně 
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postižených osob se zdravou sportující veřejností akcentovat a 

marketingově uchopit například zapojením celonárodního 

sponzora, který by z řad svých zaměstnanců vystavěl týmy a 

celou aktivitu prezentoval v rámci svojí CSR strategie. Aktivity 

by se realizovaly v rámci celé České republiky, respektive 

v lokalitách, kde existují kluby organizované v ČFSH. 

 

c) E-Parasport – Nová vize pro ČFSH, první kroky učiněny 

 

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 

 3 klíčové oblasti 

a) Sportovní Marketing  

   (navázaní strategické spolupráce s UTB Zlín a VŠE Praha) 

b) Sportovní Management  

    (FTVS UK) 

c) Technologie 21 století pro Spastiky  

     (ČVUT PRAHA a VÚT BRNO) 

 

Institucionální podpora – budeme žádat o podporu v rámci 

programu OP JAN AMOS KOMENSKÝ (MŠMT ČR) 
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OBLAST PRÁCE 

 3 klíčové oblasti 

a) NOP Zaměstnanost (MPSV) 

   (Zvýšení účasti znevýhodněných osob na trhu práce)  

b) Erasmus (EC EU)  

    (Projekt podporující přípravu profesionálních manažerů    

     v oblasti parasportu) 

c) Interní projekty ČFSH na organizační podporu klubů 

(ČFSH bude aktivně navazovat strategická partnerství se   

Středními zdravotními školami, Středními pedagogickými 

školami a organizacemi jako například YMCA. Cílem těchto 

aktivit bude generovat pro kluby dobrovolníky, kteří budou 

pomáhat v rámci klubových, ale i ČFSH aktivit) 

 

VIZE č.2. Přerod ČFSH od sportovní k 

marketingově a strategicky řízené 

organizaci 

Budoucí činnost ČFSH bude v rámci svých marketingových 

aktivit vytvářet mediální obraz, který pomůže klubům oslovit 

nové sponzory a partnery. K tomuto kroku dopomohou 
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plánovaná strategická partnerství s mediálními domy, VIP 

ambasadory z oblasti kultury, sportu, vědy atd.  

 

VIZE č.3. ČFSH bude iniciační a hybnou 

silou na evropské scéně v kontextu 

sdílení zkušeností mezi jednotlivými 

zeměmi. ČFSH bude usilovat o pořádání kongresu 

v Praze pro jednotlivé národní organizace, které se věnují 

problematice osob se spastickým postižením.  Cílem kongresu 

bude vytvořit dlouhodobou komunikační platformu, která by 

pomáhala na denní bázi jednotlivým národním organizacím 

zaměřených nejenom na sportovní aktivity, ale i nově 

definované oblasti aktivit ČFSH sdílet zkušenosti a témata 

spojená s problematikou podpory osob se spastickým 

postižením.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


