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manuál pro oddíly 

#atletispolu 
 



 

 

Cíl a představení projektu 
 
Pojďme společně nastartovat atletiku! Po roce zákazů a omezení kvůli covid-19 je načase ukázat, 
že atleti drží spolu, nadále sportují, vídají se a nabízí tak smysluplné trávení času i v této nepříznivé 
době. 
 
Cílem projektu je: 
 

- přilákat zpět atlety všech věkových kategorií na stadiony a získat pro atletiku nové 
zájemce 

- ukázat sílu a soudržnost atletického hnutí v českém sportovním prostředí 
- zajistit komunikační a marketingovou kampaň s cílem vytvořit masivní obraz české atletiky  

 
 
Patrony akce jsou: Bára Špotáková, Pavel Maslák, Tomáš Staněk a Marcela Joglová 
 

Termín 
 

Celý den středa 2. 6. 2021 bude patřit atletice. 

Termín jsme vybrali s ohledem na další významné akce, které se v tomto období konají (MS Hokej, 

Roland Garros), abychom zajistili co největší mediální pokrytí Českou televizí a Radiožurnálu. 

Co se bude konat? 
 
Atletické soutěže a workshopy 

- Podle aktuálních možností uspořádají oddíly vlastní akce, které budou součástí společného 
projektu. 

- Každý AO/AK má možnost připravit si akci na míru a podle vlastních potřeb. 
- Každý oddíl může přispět k masivní kampani. 

 
Atletický mítink AS 

- ČAS uspořádá atletický mítink v podobě kvalifikačního závodu pro ME družstev 
- Závod se uskuteční za předpokladu udělení výjimky Ministerstvem zdravotnictví ze zákazu 

konání sportovních akcí. 
- Přímý přenos v ČT a stream na FB Česká atletika 

 
Virtuální běžecký závod 

- určený především široké běžecké a atletické veřejnosti nebo každému, kdo se bude chtít 
zapojit (fanoušci, běžci, veteráni apod.), 

- výběr z možností běhu nebo chůze na vzdálenost  5 kilometrů (možnost zapojit rodiny, 
maminky s kočárky a další cílové skupiny), 

- doprovodná akce, kterou lze uskutečnit i v případě trvajících omezení ke sdružování, 
- zdarma online registrace, startovní číslo, pamětní diplom. 



 

 

Chcete se zapojit? 

 
Kontaktujte Vašeho krajského manažera a čtěte dále. 

Jak se zapojit? 
 

1) Vymyslete v oddíle vlastní akci, se kterou se zapojíte. 

2) Zaregistrujte se: JAK? 

3) S krajským manažerem vyřešte nezbytné administrativní kroky. 

4) Připravte a uspořádejte akci. 

5) Sdílejte, propagujte atletiku! 

Co lze pořádat za akci? 
 

V rámci akce se budou konat různé atletické happeningy – soutěže, workshopy a další události. 

Skvělé je, že každý oddíl si může přizpůsobit akci podle vlastní potřeby tak, aby mu co nejlépe 

pomohla. 

Přizpůsobte akci: 

a) současným podmínkám v souvislosti s opatřením proti šíření onemocnění covid-19, 

b) věkové skupině, pro kterou akci pořádáte, 

c) prostorovým možnostem vašeho zázemí, 

d) potřebám vlastního oddílu. 

Nabízíme návrhy, co lze uspořádat za akci: 

Atletickou soutěž 

Potřebujete rozproudit závodění? Uspořádejte soutěž pro atlety, nebo třeba pro děti s rodiči.  

Náborové akce 

Chtělo by to více členů? Přilákejte nové tváře náborovou akcí. Připravte vzorový trénink, motivační 

závod či soutěž pro veřejnost a děti z jiných sportů. 

Společný trénink 

Už vás nebaví trénovat sami? Domluvte se na společný trénink v rámci oddílu. Domluvit se může i 

více oddílů společně. Na jednom stadionu se sejdou sprinteři, na druhém třeba tyčkaři. 

Workshop 

Chcete se s trenéry vzájemně podpořit? Uspořádejte si malé školení nebo workshop přímo na 

hřišti, můžete se vzájemně obohatit o tréninkové podněty nebo si pozvěte úspěšného atleta z řad 



 

 

vašeho oddílu, ukažte dětem jednotlivé atletické disciplíny, děti si je pak v modifikaci vyzkouší, 

atlet se jim podepíše a popovídá si s nimi. Workshop můžete pojmout jako 

Společensko-atletickou akci 

Dlouho jste se neviděli s kamarády z oddílu. Připravte setkání formou pikniku nebo podobné akce. 

Spojit ji můžete i se sportovním turnajem nebo atletickým mini vícebojem pro děti, trenéry i 

rodiče. 

Vlastní nápad? 

Máte jiný nápad? Super. Iniciativě se meze nekladou. Atletika je tvůrčí a otevřené prostředí. Váš 

nápad může být inspirací i pro ostatní. 

Prezentace v médiích 
 

Přidanou hodnotou pro prezentaci oddílu je masivní podpůrná kampaň, která bude akci 

propagovat. 

Televize a rádio 

ČAS zajišťuje velkou mediální podporu zejména ze strany České televize a Radiožurnálu. Živé 

vstupy budou probíhat z různých vybraných míst po celé ČR. 

Sociální sítě 

Všechny komunikační kanály ČAS budou 2. 6. patřit atletické rodině. Všechny příspěvky označené 

hashtagem #atletispolu se budou zobrazovat na speciálně připravené microsite (web akce).

#atletispolu 

Podobně jako u spolu na startu bude spuštěna speciální stránka se všemi informacemi, seznamem 
zapojených oddílů a fotkami z akce. 
 

www.pohybova-gramotnost.com 
 

Prezentace v oddílech 
 

Využijte v oddílech vlastní komunikační kanály (sociální sítě, web) 

Co dávat k prezentaci akce? 

- Oficiální plakát akce 

- Vlastní příspěvky (fotky, komentáře, videa) se společnými hashtagem #atletispolu 

- Požádat atlety a další účastníky o sdílení. 

http://www.pohybova-gramotnost.comz/


 

 

Startovací balíček 
 

Každý oddíl, který se zapojí dostane jako drobnou podporu: 

- 3 oficiální plakáty k akci 

- „startovní čísla“ Atleti spolu 

- drobné odměny pro děti a mládež z kolekce Jsem atlet a Pohybová gramotnost 

- jistotu sdílení minimálně jedné společné fotografie z akce na microsite ČAS pro každý oddíl 

- označení oddílu na webu projektu a speciálně vytvořené mapě. 

 

V případně jakýchkoliv dotazů ohledně tohoto projektu kontaktujte svého krajského 

manažera. Těšíme se na vás všechny druhý červnový den, kdy bude Česko patřit celé velké 

atletické rodině. 

 

 


