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V Praze, 13. října 2022 

 
Rozhodnutí Výkonného výboru ČFPH, z. s. o povrchu hřiště pro Powerchair Hockey 
 
Dne 10. října 2022 rozhodl VV ČFPH, z. s. o upřesnění ohledně vhodného povrchu hřiště pro Powerchair Hockey a 
oficiální akce pořádané v rámci federace. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny další náležitosti sportovní haly vyplývající 
ze Soutěžního řádu ČFPH. 
 
Povrch hřiště pro Powerchair Hockey 

Vhodným a vyžadovaným povrchem pro akce Powerchair Hockey pořádané v České republice je dřevěný povrch. 

Pořadatelé jednotlivých akcí by měli prioritně vyhledat sportovní halu s dřevěným povrchem. Pokud se v dané 

lokalitě nenachází vhodná sportovní hala, má pořadatel možnost požádat Výkonný výbor ČFPH z.s. o schválení 

sportovní haly s umělým povrchem. 

Pro využití této možnosti je pořadatel povinen doložit veškeré podstatné informace o daném povrchu od výrobce. 

Jedná se především o název povrchu a jeho vlastnostech jako je měkkost, tření, vliv zátěže (cca 200 kg na m2), vliv 

okolní teploty na předešlé parametry apod. Po doložení těchto vlastností je pořadatel dále povinen zajistit prohlídku 

členům VV ČFPH z.s., kteří zajistí otestování pohybu elektrických vozíků po daném povrchu. Na základě doložených a 

ověřených informací VV ČFPH z.s. schválí či zamítne podanou žádost. 

Kluby přihlášené do ligové soutěže ČFPH z.s. jsou povinny při své registraci na aktuální sezónu poskytnout informace 

o sportovní hale a jejím povrchu, ve které plánují pořádat ligové kolo. 

ČFPH z.s. bude průběžně vytvářet vlastní seznam vhodných hal pro Powerchair Hockey. 

 

OVĚŘENÉ VHODNÉ HALY PRO POWERCHAIR HOCKEY k 10. 10. 2022 

Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9, 153 00 Praha 5, www.halaradotin.cz 

Sportovní hala VŠE, Na Třebešíně 3215/1, 130 00 Praha 3, www.ctvs.vse.cz/sportovni-areal-trebesin 

TJ LOKOMOTIVA Plzeň (hala 2 a 3), Úslavská 75, 326 00 Plzeň, www.tjloko-plzen.cz/cz/sportovni-areal/  

 
 
 
 
Ing. Lukáš Kroupa 
předseda ČFPH, z. s. 
 


