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1. Historie boccii v ČR
a) Od kdy se boccia realizuje
První indicie o hře jako takové se objevují už v období Starého Egypta. Na jeho území
byly nalezeny grafické malby postav házejících kulaté hladké kameny. Hra byla
terapeutickým nástrojem ve Starověkém Řecku, lékař Hippokrates ji předepisoval jako
aktivizační cvičení. Postupně se stala oblíbenou na širokém území Evropy, holdoval jí
první císař římské říše Oktavián. Během dalších staletí zaznamenala masivní rozmach a
stala se jednou z nejoblíbenějších kratochvílí vůbec. Její odnož pétanque se dodnes hraje
zejména v Itálii a Francii a její popularita neklesá.
Historii boccii jako sportu pro zdravotně postižené ve 20. století lze přiblížit z pohledu
výroby speciálních halových míčů. Jejich první sadu vyrobil v roce 1970 zdravotně
postižený výrobce bot jako vzpomínku na zábavu ze své minulosti a ukázal jí svým
přátelům. Myšlenka hrát bocciu v krytém prostoru se ujala a ti ji začali provozovat ve
sportovních klubech. Návštěvníkům ze Švédska a Norska se tato modifikace zalíbila a
rozšířili ji do svých zemí. Narůstala potřeba lepších míčů a v roce 1980 dánský výrobce
bot Skala Sko začal s jejich produkcí. Nedařilo se však uspokojit nároky na kvalitu, proto
začala Dánská asociace sportů zdravotně postižených (DHIF) hledat jiného výrobce, neboť
bylo zřejmé, že tento sport zažívá nevídaný rozmach. Klíčovým pro rozvoj boccii v Anglii
byl rok 1985, kdy se setkal současný ředitel organizace Lobra Sport (dnes Handi Life
Sport) Jens Bromann s Britem Howardem Baileyem, který pracuje se spasticky
postiženými sportovci v Nottinghamu. Bailey se seznámil s bocciou a rozpoznal obrovský
potenciál tohoto sportu, čímž začal jeho úspěšný rozvoj na Britských ostrovech. V roce
1984 byla boccia zařazena do programu paralympijských her v New Yorku a stala se tak
neoddělitelnou součástí paralympiády.
Až do roku 2012 byl tento sport mezinárodně zastřešován federací CP-ISRA (Sportovní
federací pro sport a rekreační aktivity spasticky postižených sportovců), jejímž členem je i
Česká federace Spastic Handicap. V roce 2013 převzala řízení sportu organizace BISFed
(Boccia International Sports Federation). Tato federace byla založena tehdejšími členy
CP-ISRA, kteří nepovažovali setrvání paralympijské boccii v multi-sportovní organizaci pro
sportovce s jedním druhem tělesného postižení jako přínosné pro rozvoj tohoto sportu.
Členství v BISFed v České republice pak automaticky zůstalo České federaci Spastic
Handicap.
Historie boccii v České republice začíná rokem 1994, kdy se s ní seznámili zástupci CP
Železnice MUDr. A. Kalináčová, JUDr. P. Ježek a Jitka Zajíčková a Radek Vojáček z SK Hobit
Brno, kteří byli vysláni Českou federací spasticky postižených sportovců Spastic Handicap
na mezinárodní turnaj v Belgii. Následně se v témže roce uskutečnil seminář v Železnici,
který shrnoval poznatky, pravidla a představoval používané pomůcky. Od roku 1995 se
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začíná boccia trénovat v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech sdružených
do Spastic Handicap. První soutěž se konala v listopadu 1995 v Železnici, kde se
prezentovalo 12 hráčů z 6 tělovýchovných jednot. V lednu následujícího roku uspořádala
TJ ÚSP Brno druhý turnaj, na kterém soutěžilo 13 hráčů ze 4 klubů. V únoru 1996 se konal
historicky 3. český turnaj v boccie zdravotně postižených, jehož pořadatelem byla TJ Nola
Teplice. Ze 4 tělovýchovných jednot bylo přítomno 20 hráčů v tehdy již stanovených
kategoriích (C1 - dnešní BC1, BC3 a C2 - dnešní BC2). V květnu 1996 se konal mezinárodní
turnaj Rica Caese v Janských Lázních, kde byli 27 hráčů z Rakouska, Anglie, Belgie,
Holandska a ČR (kategorie C1 a C2, páry a týmy).
Do roku 2012 se boccia hrála aktivně už v 11 tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech spadajících pod Českou federaci Spastic Handicap. Každoročně probíhaly národní
turnaje včetně Mistrovství republiky. Do roku 2012 bylo asi 150 aktivních českých
boccistů a měli možnost účasti na turnajích tří úrovní ligy. Všechny turnaje pořádala
Česká federace Spastic Handicap, která pro ně měla vyvinutou organizační infrastrukturu.
U začátků sportu v České republice byli aktivní členové výkonného výboru České
federaci boccii Bc. Pavla Vrbová, Vladimír Nosek a Mgr. Roman Suda a jejich přínos pro
rozvoj tohoto sportu u nás byl klíčový.
b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností bocciu realizuje
Česká federace boccii, z.s. (ČFB)
Sportovní sekce České asociace tělesně handicapovaných sportovců. ČFB vznikla v roce
2017 z podnětu sportovců, trenérů a dlouholetých činovníků, kteří projevili zájem o
rozvoj tohoto sportu.
Česká federace Spastic Handicap, z.s. (ČFSH)
Činnost vykonává od roku 1992 a zaměřuje se na sportovce se spastickým postižením.
Svou činností zasahuje kromě bocci také paralympijské sporty atletiku, cyklistiku,
lukostřelbu a alpské lyžování.
Integrovaná boccia (IB)
Je zejména v zahraničí oblíbená jednodušší modifikace klasické boccii pro smíšené týmy
handicapovaných sportovců a jejich asistentů, rodičů a nadšenců a hraje se v několika
sociálních zařízeních (Rolnička – Soběslav, Sportem proti bariérám – Nová Paka) formou
volnočasové aktivity i turnajů.
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c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority
Členem mezinárodní autority je Česká federace Spastic Handicap, a to z období počátku
boccii v ČR a také díky členství v CP-ISRA, kde byla boccia organizována do roku 2013 (kdy
ji převzala nově vzniklá oganizace BISFed, založená bývalými členy CP-ISRA s
automatickým překlopením členství do ČFSH).
Česká federace boccii na základě stanov BISFed žádala o možnost přidruženého členství,
které je podmíněno souhlasným stanoviskem řádného člena, tedy ČFSH. Přes opakované
požadavky k tomuto subjektu jsme však neobdrželi žádné stanovisko téměř rok, později
jsme obdrželi stanovisko zamítavé.

d) Historie spolupráce mezi ČFB, ČFSH a IB - pozitivní i negativní
Historie spolupráce uvedených subjektů úzce souvisí s historií České federace boccii
(ČFB) jako takové. Ta vznikla z podnětu sportovců, trenérů a činovníků s cílem tento sport
v České republice restartovat. Snaha o pozitivní změnu nejprve přímo v České federaci
Spastic Handicap (ČSFH) se záměrem zastavit pokles aktivně sportujících sportovců,
garantovat soutěže pro všechny zájemce o tento sport a dát základ kvalitní a široké
základně reprezentačního týmu totiž nebyla úspěšná. Vize rozvoje sportu se však uvnitř
ČSFH od roku 2013 nepodařilo prosadit a úpadek boccii České republice pokračoval.
V roce 2017 byla proto ČFB etablována jako nezávislá organizace, která začala sport
boccia opět rozvíjet. Důvodem bylo také to, že se Realizační tým boccii ČFSH v daném
období soustředil pouze na úzkou skupinu sportovců bez možnosti náboru nových hráčů
a i v další návazné činnosti stagnoval. Neméně závažným faktorem byla skutečnost, že se
složení Realizačního týmu boccii, který má v ČFSH chod sportu na starosti, každý rok
mění a jako důležitý segment vykazuje vysokou nepřehlednost (viz příloha „Složení
realizačního týmu boccii České federace Spastic Handicap 2017_2020“). Četnost a
závažnost změn ve složení, počtu osob a jejich rolí lze řadit mezi nejzávažnější překážky
navázání smysluplné spolupráce. Další perspektivě v tomto vývoji nepřispělo ani to, že
vznik ČFB byl zástupci ČSFH vnímán jako dramatický akt, jehož důsledkem byla negace
ČFB a jakákoliv dosavadní snaha o spolupráci zcela ustala.
Ze strany České federace boccii pak pokračoval rozvoj boccii. Byl připraven seriál
mezinárodních závodů Czech Boccia Tour, který zahrnuje tři turnaje ročně s účastí mezi
60 - 80 sportovců, kde probíhají soutěže jednotlivců, párů i týmů (stejně jako je tomu na
oficiálních soutěžích BISFed). Během Czech Boccia Tour mají příležitost zahrát si bocciu i
rekreační hráči v rámci OPEN turnaje, který je součástí soutěží v rámci každého kola
soutěže. Na těchto turnajích mají možnost účasti také všichni boccisté z České republiky
bez ohledu na členství v ČFB. Kapacita turnajů je proto pravidelně navyšována většími
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sportovními halami a zajištěním adekvátního organizačního týmu. Dosud se nestalo, že
by byl některý hráč odmítnut, čímž je naplňován jeden ze základních prvků poslání této
organizace.
Turnaje zaštiťované ČFSH mají naopak kapacitu značně omezenou a jednotlivé turnaje
nabízejí možnost pouze polovičního obsazení aktivně sportujícími boccisty a prakticky
nulovou příležitost zde mají nově příchozí. Disproporce jsou značné také v kvalitě
organizace turnajů, kdy pořadatelé ČFSH již několik let nenabízí ani booking ubytování,
ani další doprovodné služby.
Turnaje pořádané ČFB mají vždy zajištěnu nabídku ubytování, stravování, v některých
případech i lokální přepravu sportovců a pořadatelů či doprovodný program. Tuto
infrastrukturu pro realizaci klíčových aktivit lze považovat za standard, nejen proto, že
zvyšuje komfort pro osoby s handicapem, ale dotváří také celkovou kulturu tohoto
sportu
Pro dokreslení role ČFSH v životě české boccii lze nahlédnout výroční zprávy federace
s vyznačeným obsahem vztahujícím se ke sportu boccia v období 2017 - 2019 (viz
příloha). Je zde - mimo jiné - zřejmé, kolik sportovců vysílala Česká republika v posledních
letech na oficiální turnaje BISFed. Jednalo se o nižší jednotky, což je příčinou toho, že
Česká republika výrazně klesla ve světovém žebříčku a v některých kategoriích, zejména
v soutěžích párů a týmů, úplně zmizela.
V roce 2018 se ČFB stala sportovní sekcí členského svazu ČPV, České asociace tělesně
handicapovaných sportovcům, a to ze zcela jasného důvodu: aby bylo možné stát se
formálně součástí Českého paralympijského výboru. Důvodem byl zejména fakt, že
někteří naši členové ČFB jsou tzv. výkonnými sportovci s reprezentačními ambicemi a
požadovanou výkoností.
Od roku 2018 byla ze strany ČFB zahájena intenzivní jednání o spolupráci na úrovni státní
reprezentace, kde reprezentanti ČATHS, a to ani ti se schválenou dotací MŠMT
z programu 1, neměli možnost účasti na turnajích BISFed, neboť je zástupci ČFSH
odmítali přihlásit. Byla požadována také spolupráci ve smyslu předávání informací coby
člena BISFed, responzivita ze strany tohoto subjektu však byla nulová.
V roce 2019 nastal zlom v rámci jednoho turnaje BISFed Regional Open 2019, který
pořádala ČFSH v Nymburce. Díky intervenci MŠMT bylo umožněno dvěma
reprezentantům ČATHS účastnit se tohoto turnaje díky čemuž získala Česká republika tři
medaile z celkových pěti. Nastavená spolupráce však dále nepokračovala a lze se pouze
domnívat, co bylo důvodem. Možné úvahy mohou směřovat k domněnce, že se ČFSH
přestal obávat vhledu MŠMT a opět nastavil direktivní podmínky - reprezentanti ČFB byli
nuceni podepsat ještě jednu reprezentační smlouvu s ČFSH. Protože to odmítli, nebylo
jim umožněno přihlášení na turnaje BIS Fed.
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Spolupráci ČFB s kluby a sportovci lze od začátku hodnotit jako velmi pozitivní. Sportovci
z celé České republiky, bez ohledu na svazovou příslušnost, se účastní turnajů, které jsou pro
ně pořádány. Díky tomu většina z nich plní kritéria MŠMT pro účast (alespoň čtyři turnaje
v roce).
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2. Současný stav
a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů
Boccia International Sports Federation (BISFed) sdružuje celkem 76 členů (72 řádných a 4
přidružené). ČFB opakovaně žádala o možnost přidruženého členství v BISFed (toto
umožňují stanovy BISFed), což je podmíněno souhlasným stanoviskem řádného člena,
tedy ČFSH. Přes opakované požadavky směrem k ČFSH nebylo vydáno žádné stanovisko
téměř rok a zhruba po roce bylo vydáno stanovisko zamítavé.
Dělení po kontinentech a národních členech:

b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů
ČFB v tuto chvíli preferuje individuální členství jako rozvojový prvek boccii. Tento sport
nemá ani po 25 letech v ČR vybudovanou infrastrukturu klubů ve všech krajích ani ve
větších městech. Boccia nemá ekvivalent sportu sportovců bez handicapu, který by
podpořil rozvoj boccii jako takové (jako např. hokej, atletika apod.). Individuální členství
se tedy jeví jako vhodný rozvojový prvek i vzhledem k transparentnosti, kdy každý člen
nad 18 let má právo účasti na valné hromadě s jedním hlasem.
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Zde je třeba zmínit fakt, že skupina (odhadem 20 - 30 sportovců, trenérů a asistentů)
zatím nepožádala o členství v ČFB z důvodu obavy, aby za tento akt nebyli perzekuováni
svazem ČFSH, kde jsou členy. Sportovcům a trenérům bylo opakovaně sdělováno, že
vstupem do ČFB se diskvalifikují z členství v ČFSH a pozbydou možnost hrát bocciu
v tomto svazu.
c) Systém práce s mládeží a talenty
Mládež (v případě boccii i nově příchozí sportovci v dospělém věku) má v rámci aktivit
ČFB stejnou možnost účasti na oficiálních soutěžích. Nově příchozí jsou klasifikováni
našim národním klasifikátorem, aby již od začátku sportovní činnosti byli zařazeni do
správné kategorie. Boccia jako sport nerozlišuje věkové kategorie, takže i sportovci
v žákovském věku mohou hrát soutěže s dospělými sportovci a na turnajích pořádaných
ČFB se tomu tak děje.
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Mládež se rozvíjí zejména v mateřských klubech, jimž je nabízena účast na turnajích ČFB
a při otevřených soustředěních pro reprezentaci. Pokud potřebují, dostává se jim pomoci
i s výběrem vhodných sportovních pomůcek a míčů.
Neodmyslitelnou součástí práce s mládeží v rámci jednotlivých klubů jsou nábory nových
sportovců. Jsou realizovány během sportovních festivalů (Sporťáček, Sportmanie, Dny
dobrovolnictví ÚP atd.), na sportovních akcích osob s handicapem i bez něj (Mistrovství v
parahokeji, benefiční běh atd.), přednášek a reprezentaci sportu v sociálních službách a
rehabilitačních zařízení či na středních a vysokých školách.

d) Systém organizace soutěží boccii
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Od vzniku ČFB v roce 2017 jsou pravidelně organizovány tři mezinárodní turnaje v rámci
Czech Boccia Tour. Jednotlivé turnaje jsou bodované a na konci kalendářního roku je
sestavován žebříček hráčů, který slouží k nasazování do dalších turnajů a sledování
výkonnosti jednotlivých sportovců. Je proto také výchozím bodem k určení
reprezentantů. Jednotlivým klubům je dále poskytována podpora v oblasti získávání
financí na organizaci turnaje, dochází k delegování rozhodčích a suportu na úrovni
technického a výsledkového servisu.
Na základě výkonů jednotlivých boccistů jsou hráči nominováni do reprezentace a
koordinujeme také výjezdy sportovců na zahraniční přátelské turnaje po celé Evropě
(Slovensko, Polsko, Německo, Skotsko atd.).
Vysoká pozornost je věnována i hráčům, kteří nedosáhnou na kvalifikaci, novým
zájemcům a rekreačním hráčům. Tito sportovci mají možnost zahrát si bocciu během
jednodenních OPEN turnajů, které jsou zpravidla součástí Czech Boccia Tour.
Díky narůstající účasti sportovců a požadavků na nový formát turnajů je od roku 2020
pořádán nový turnaj Start Boccia Cup, který je zaměřen primárně na sportovce začínající
a sportovce s nižší výkonností. Start Boccia Cup má pro rok 2020 dva turnaje (jeden, v
Českých Budějovicích, musel být zrušen kvůli nouzovému stavu) a je turnajem pouze se
soutěžemi jednotlivců. Cílem je umožnit kvalitní sportovní přípravu a vyžití těm
sportovcům, kteří na vyšší úrovni nemohou konkurovat soupeřům a nemají tak hrát o
prémiové medailové příčky.
V roce 2019 bylo koordinováno 24 akcí (turnaje v ČR i zahraničí, otevřená soustředění).
e) Spolupráce mezi ČFSH, IB
Vzhledem k tomu, že ČFB vznikla z důvodů popsaných v bodě 1d), je spolupráce aktuálně
nulová, zejména kvůli snížené schopnosti komunikace ze strany ČFSH. Česká federace
boccii si však zakládá na transparentním jednání a nediskriminující přístup je jedním z
opěrných bodů ČFB, proto je všem sportovcům a jejich doprovodným týmům umožněno
účastnit se otevřených turnajů, soustředění či školení, které organizuje.
Spolupráce s kluby pořádající integrovanou bocciu je přátelská a poradní. Několik hráčů
ČFB se iBoccii zúčastňuje kvůli společenskému přesahu událostí i možnosti kvalitního
tréninku. IBoccia je také velmi dobrým způsobem realizace pro sportovce, jejichž
výkonnost již neodpovídá požadavkům na oficiální turnaje, sport je však pro ně stále
klíčovou volnočasovou aktivitou.

11

Koncepce rozvoje paralympijského sportu boccia 2020 – 2022

f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi
ČFB spolupracuje velmi úzce s Českou asociací tělesně handicapovaných sportovců, kde
působí jako garant pro bocciu od roku 2018.
Český paralympijský výbor se stal součástí jednání o spolupráci mezi ČATHS a ČFSH, kde
stál v roli mediátora. V návrhu z jednání VG ČPV bylo navrženo, aby členství
v mezinárodní organizaci boccii BISFed převzal od ČFSH právě Český paralympijský výbor,
který by tak mohl efektivně koordinovat zejména reprezentační část tohoto sportu. Dle
tabulky v bodě 2a je zřejmé, že Národní paralympijské výbory tvoří většinu členských
organizací BISFed a tento požadavek tedy nelze považovat za neobvyklý.
ČFB spolupracuje úzce s reprezentací Slovenské republiky. Slovenský tým je v posledních
dvou paralympijských cyklech velmi úspěšnou reprezentací, proto spolupracujeme při
přípravě metodik a delegujeme rozhodčí na turnaje. V roce 2020 jsme obdrželi
pozvánku na účast na slovenském Mistrovství republiky.
UZPS je pro nás zcela neznámá organizace a spolupráce tedy není navázána.

3. Vize na období 2020-2022
a) Spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodech 1 b, 1c
ČFB vnímá jako velmi důležitou spolupráci na úrovni společné státní reprezentace, aby
byla všem sportovcům zajištěna možnost účasti na turnajích BISFed. Jde o jeden z
klíčových způsobů zlepšení postavení sportovců České republiky ve světových žebříčcích.
Národní turnaje pořádané ČFSH lze po dohodě a sladění jednotného bodování přidat do
bodovaných turnajů ČFB.
Nabízíme také možnost společných aktivit v segmentu vzdělávání trenérů, rozhodčích a
sportovních asistentů. V roce 2020 spouštíme ve spolupráci s Univerzitou Palackého
v Olomouci akreditovaný kurz trenérů boccii 3. třídy (a připravujeme akreditovaný kurz
trenér 2. třídy s perspektivou spuštění v příštím roce).

12

Koncepce rozvoje paralympijského sportu boccia 2020 – 2022

b) Organizační struktura České federace boccii, z.s.
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c) Systém organizace soutěží boccii
Organizační zajištění všech turnajů je za aktivní asistence ČFB (technický delegát,
delegace rozhodčích) s adekvátním materiálním vybavením (časomíry, výsledkový
software, kompletní vybavení kurtů).
Díky této infrastruktuře mohou turnaje pořádat i lokální spolky nebo kluby, které nemají
s pořadatelstvím zkušenosti. Je tak rozšířena možnost pořádat turnaje v různých
lokalitách České republiky a zvyšována publicita tohoto paralympijského sportu.

Pro roky 2020 – 2022 je tedy nastavena kapacita turnajů na celkový počet 140 hráčů při
zohlednění toho, že se hráči na turnajích objeví opakovaně. Díky tomu, že je aktuálně
zhruba 100 hráčů, kteří se aktivně věnují boccie v ČR, je toto dostatečná kapacita
národních turnajů.
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d) Systém organizace reprezentace boccii
Reprezentace České republiky je sestavena ze sportovců všech kategorií BC1-BC4
s ohledem na možnost účasti na týmových soutěžích a s ohledem na mezinárodní kritéria
účasti sportovců obou pohlaví.

Kategorie jsou rozděleny ještě podle výkonnosti na A a B.
Kategorie A jsou ti, kdo mají potvrzenou výkonnost finanční podporou z programu 1
Sportování bez bariér.
Kategorie B jsou sportovci, kteří nemají potvrzenou výkonnost na mezinárodním poli,
ale jsou trenéry zařazeni jako výkonní a perspektivní.
Kategorie sledovaní – sportovci, kteří zaznamenají rychlý výkonnostní posun směrem
nahoru, přestože jsou například nově sportující.
Je třeba, aby byl reprezentační tým být dostatečně velký, kompaktní a disponoval
vysokou schopností vnitřní podpory. Základem pro kvalifikace na největší sportovní akce
(MS a PH) je hra týmů a párů podle mezinárodního vzoru. Dostatečný počet hráčů
zajišťuje klidnou hru a dobrou komunikaci.
Cílem je vybudovat širší reprezentační základnu, která se během roku vystřídá na
různých přátelských mezinárodních turnajích. Praxe je nejdůležitější. Reprezentační
trenér má pak více možností sestavit nejlepší tým a pár na nejvyšší soutěže

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi
Spolupráci s UZPS nelze hodnotit, tato organizace je pro nás dosud neznámá.
Spolupráci s ČPV lze perspektivně uvítat. Jako gestor pro paralympijský sport můžeme
anticipovat možnost stát se řádnými členy ČPV. Díky tomuto kroku mohou naši členové
pozitivně ovlivnit rozvoj ČPV svým zastoupením v odborných komisích či přípravou
projektů pro rozvoj sportu prostřednictvím ČPV (př. nadační fond IPC Agitos, Erasmus+).
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f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty)
Systém práce s novými sportovci je zajištěn:
o prostřednictvím webových stránek boccia-sport.cz, kde je tréninková poradna a dále
tréninkové materiály
o ve spolupracujících sportovních klubech (Plzeň, Praha, Havířov, Jánské Lázně)
o účastí na otevřených soustředěních, kde je také skvělá příležitost pro začínající hráče,
aby viděli, jak trénují reprezentanti České republiky
o v případě zájmu klubů, kde se sportem boccia chtějí začít, zajistí trenérská komise
účast erudovaných trenérů přímo v místě činnosti klubu/spolku

g) Mediální koncepce, práce s veřejností
PR a propagaci boccii není momentálně věnováno té pozornosti, které by si tento sport
zasloužil. Momentálně funguje propagace sportu spíše na lokální úrovni a na úrovni
jednotlivých TJ/SK a jejich aktivit. Některé z jednot jsou nám v tomto ohledu inspirací,
rádi bychom jako ČFB na jejich práci navázali a zacílili na národní úroveň.

16

Koncepce rozvoje paralympijského sportu boccia 2020 – 2022

4. Současné podmínky pro provozování boccii
Sport boccia má v České republice stále poměrně dobrou základnu sportovců včetně
těch, kteří mají reprezentační ambice. V rámci naší koncepce jde o udržení stávajících
podmínek pořádání soutěží, protože jde o sportovci nejvíce akcentovanou záležitost
(možnost hrát soutěže). Bez organizovaných soutěží není žádný sport atraktivní a sami
sportovci o něj ztrácí zájem.
Česká federace boccii má kompletní vybavení kurtů na pořádání sportovních akcí, kam
patří:
o časomíry a skórovací software v kompaktním kufříku
o vybavení na kurty – sady pro rozhodčí, mantinely mezi kurty, dresy pro rozhodčí
o bannery partnerů a sponzorů
Dostatečnou databázi rozhodčích pro velké turnaje (na turnaj je potřeba 10-15
rozhodčích)
Vícezdrojové financování:
o partneři a sponzoři (finanční výpomoc pořádajícím subjektům, výjezdy
reprezentačního týmu
o státní podpora reprezentantů (v roce 2020 6 sportovců a 3 spoluhráči), státní
podpora pořádání akcí prostřednictvím klubů (Praha, Plzeň, Havířov)
Zajištění účasti na mezinárodních turnajích pro reprezentaci a talentované sportovce
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5. Finanční zajištění činnosti
Spolek Česká federace boccii zajišťuje spektrum dobrovolníků a oborových odborníků,
kteří se rozvoji boccii věnují jako vedlejší činnosti bez nároku na odměnu.
Jsme si vědomí odpovědnosti a časové vytíženosti, které s sebou nese gestorství sportu
na národní úrovni. Proto je našim hlavním cílem vytvořit v rámci ČFB běžná a chráněná
pracovní místa pro lidi, kteří budou za svou práci finančně ohodnoceni. Našim cílem je
realizace opatření, vedoucí k tomu, aby byl pracovní tým stabilní, perspektivní a odborný
i v budoucnu, adekvátní odměna v tomto znamená poměrně důležitý prvek. Bez
stabilního týmu nelze rozvíjet započaté ani plánované koncepční aktivity.
Činnost a jednotlivé aktivity chceme hradit formou vícezdrojového financování:
Státní rozpočet – reprezentanti ČR s potvrzenou výkonností v roce 2020

399 000 Kč

Dotace granty – PRE, Praha 8, Hl. m. Praha

139 000 Kč

Projekt Erasmus+ rozvojové mezinárodní kempy a turnaje připravuje se na
roky 2021 a 2022 ve výši cca

900 000 Kč

Spolupracující TJ/SK lokální dotace na turnaje, účast sportovců na akcích

220 000 Kč

NSA program 2 Sportování bez bariér cca
(částka by byla využita na financování kanceláře ČFB a nákladů spojených
s členskými příspěvky mezinárodních organizací apod.)

300 000 Kč
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6. Priority pro rozvoj boccii
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7. Základní dokumenty mezinárodních sportovních autorit
Strategický plán BIS Fed
http://www.bisfed.com/about-bisfed/strategic-plan/
Strategický plán IPC 2019-2022
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/190704145051100_2019_07+IPC
+Strategic+Plan_web.pdf
Nadace IPC Agitos – podpora rozvoje sportu
https://www.paralympic.org/agitos-foundation
Erasmus+ neformální vzdělávání mládeže – výměnné akce
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/vymeny-mladeze/
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8. Přílohy
Výroční zprávy ČFB 2017 - 2019
https://boccia-sport.cz/dokumenty/vyrocni-zprava-cfb/
Otevřené diskuzní fórum a Hodnocení situace v boccie 2019 – HSC Havířov
https://boccia-sport.cz/o-cfb/diskuzni_forum/
Shrnutí roku 2018 s ČFB
https://boccia-sport.cz/archiv/shrnuti/
Shrnutí roku 2019 s ČFB
https://boccia-sport.cz/2020/02/18/shrnuti-roku-2019-s-cfb/
Fotogalerie ČFB 2017 - 2020
https://boccia-sport.cz/fotogalerie/
Reportáž ČT o mezinárodním turnaji Boccia Cup Plzeň 2018
https://boccia-sport.cz/2018/11/30/reportaz-pro-ceskou-federaci-boccii/
Boccia score system
https://boccia-sport.cz/2018/10/08/boccia-score-system/
Sportovní manuál boccii ČFB
https://boccia-sport.cz/dokumenty/sportovni-manual/
Kalendář akcí 2020
https://boccia-sport.cz/kalendar-akci/
Výroční zprávy České federace Spastic Handicap 2016-2019 se zvýrazněnými informacemi ke
sportu boccia a seznam zaměstnanců SH
Složení realizačního týmu boccii České federace Spastic Handicap 2017 - 2020
Složení výkonného výboru a pracovní skupiny České federace boccii od roku 2017
Spolupráce České federaci boccii a slovenské boccii
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Seznam zkratek:
ČFB – Česká federace boccii
BIS Fed – Boccia Sports federation
IB – Integrovaná boccia
ČFSH – Česká federace Spastic Handicap
ČATHS – Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců
CP-ISRA – Cerebral Palsy Sports and Recreation Association
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