
 

 

NSA – Mgr. Hana Bartoňová, MBA, oddělení dotací ve sportu ZPS 
 

Praha, 5. října 2021 
 
Věc: Koncepce rozvoje para atletiky – doplnění 3. b) 
 
b) Organizační struktura sportovního odvětví 

Organizační struktura vychází ze široké členské základny, tedy sportovních klubů, na ni navazuje 
volená Sportovně technická komise, která bude řídit manažera atletiky (pracovníka svazu) tak, 
aby byly zajištěny nezbytně nutné administrativní úkony pro řízení atletiky. 

Struktura: 

- sportovní kluby, které mohou být členy jakéhokoliv svazu dle typu postižení i ve svazu ne-
postižených (ČAS) – v ČPS si mohou vybrat členství řádné nebo přidružené; kluby ČAS mo-
hou mít ve svazu členství jednoho PARA sportovce – tímto se snažíme o zapojení PARA 
sportovců do klubů bez postižení (ekonomicky a personálně není možné mít v každém 
městě atletický PARA klub natož pak pro jednotlivé typy postižení);  

Kluby žádají na činnost klubu v příslušném programu NSA Sportování bez bariér na zajiš-
tění celoročního tréninku a na účast nováčků na mezinárodních akcích. Manažer svazu je 
nápomocný klubům v případné fundraisingové aktivitě (dotace/granty/sponzorské dary). 

- Zástupci sportovních klubů (všechny kluby, jejichž sportovci se účastní závodů Českého 
poháru / mistrovství ČR) budou mít 1x ročně valnou hromadu (VH) PARA atletiky; na VH 
budou seznámeni s činností za předchozí období a plány na nadcházející období (kalen-
dář akcí, rozpočty, nominační kritéria, realizační tým, klasifikace atd.);  

- VH PARA atletiky bude jednou za 4 roky volit členy Sportovně technické komise (STK), vo-
lební období bude 4leté a bude korespondovat s paralympijským cyklem; volby se budou 
konat vždy po ukončení PH. STK PARA atletiky může delegovat do STK další odborníky pro 
zajištění lepšího rozvoje PARA atletiky (fundraising, reprezentační trenér, klasifikátor, fyzio, 
psycholog apod.); 

Činnost STK (minimálně 4x ročně schůze):  

- zhodnocení předchozí sezóny (kalendář, výsledky, personální a finanční zabezpe-
čení); 

- plány / kalendář domácích i mezinárodních závodů; 
- předpisy a řády Českého poháru / MČR – jeden ČP a jedno MČR pro všechny typ 

postižení dle IPC (tělesné, spastické, zrakové, mentální); 
- finanční zabezpečení nadcházející sezóny; 
- realizační tým na jednotlivé akce; 
- zařazování sportovců na klasifikaci; 
- sportovní diplomacie; 
- školení trenérů, klasifikátorů a rozhodčích; 
- jednotné vybavení; 
- profesionalizace sportovců a realizačního týmu (marketing, fundraising, trenér, fy-

zio atd.);  
- zařazování sportovců do resortních sportovních center; 



 

 

- náborové a PR akce pro veřejnost, osvěta pro kluby sdružené v ČAS (nemusejí se 
bát zařadit do svých řad sportovce s postižením); 

- Kvalitní PR, prezentace sportovců, sportů, akcí pro veřejnost, pozvánky atd.; 
- Podpora mládeže a rozvoj talentů, zajištění zázemí, vybavení a odborné péče; 
- Spolupráce se svazy dle typu postižení v rámci prezentace atletiky; 

 

Manažer PARA atletiky 

Profesionalizace řízení je nezbytně nutná. Pracovní pozice manažer PARA atletiky bude obsa-
zena na základě schválení STK, pokud bude více zájemců na tuto pracovní pozici, bude prove-
deno výběrové řízení. Manažer atletiky bude podřízen STK atletiky a bude pro STK a kluby za-
jišťovat servis a chod atletiky, spolupráci s ČAS (prezentace PARA atletiky, rozhodčí, trenéři), 
komunikaci s IPC, pokud ČPV předá gestorovi přístupová hesla do systému SDMS IPC pro PARA 
atletiku pro zajištění přihlášek na závody, licence, klasifikace. Pracovník na takovéto pozici 
musí být odborníkem v dané oblasti (vzdělání, zkušenosti) a musí být jazykově vybaven.  

 
Cílem výše uvedené struktury je: 

- sjednotit řízení sportu dle struktury IPC; 
- profesionalizovat management; 
- profesionalizovat sportovce; 
- zajistit podmínky pro lepší rozvoj; 

 
 

      
         
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
V současné době není jisté, jestli bude atletika IPC převedena pod IAAF anebo zda bude vytvořena 
samostatná mezinárodní federace para atletiky.  
 
 
 
Zpracovaly: Eva Hrdinová, předsedkyně sportovního klubu Atletika bez Bariér a Radka Kučírková, 
předsedkyně Český PARA sport  
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