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V Praze dne 11.2.2019

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci určenou na sport na zajištění 
dlouhodobé sportovní přípravy a výchovy talentované mládeže v oblasti 
atletiky.

Vážený pane starosto,

jménem sportovního klubu SK Aktis Praha se na Vás obracím s následující žádostí o finanční 
podporu na zajištění sportovní činnosti pro projekt rozvoje mládežnického sportu v oblasti 
výkonnostní atletiky.

Klub SK Aktis Praha je svojí právní formou spolek, zapsaný ve Veřejném rejstříku a Sbírce 
listin pod spisovou značkou L 10980 u Městského soudu v Praze a v současné době je to čistě 
atletický sportovní klub s 248 registrovanými členy. Své zázemí, a to jak sportovní, tak i 
administrativní, klub nachází ve FZŠ Mezi Školami.

Tento sportovní areál se skládá z atletické dráhy se sektory na skok daleký, skok vysoký a vrh 
koulí. V roce 2015 se nám podařilo, i s Vaší finanční pomocí, vybudovat sektor pro skok o 
tyči. Dále areál nabízí hřiště s umělým trávníkem a hřiště s umělým povrchem. Sportovní 
areál jc vc vlastnictví MČ Praha 13. Kancelář pro administrativní činnost klubu se nachází 
v budově školy FZŠ Mezi Školami.

Sportovní areál využíváme 5 dní v týdnu a to samotnou sportovní přípravou, která probíhá dle 
věkových kategorií jednotlivých družstev 2x až 5x týdně. O víkendech areál využíváme jen 
velmi zřídka, neboť hřiště není pro pořádání mistrovských atletických soutěží, která jsou 
organizována v rámci Pražského či Českého atletického svazu, vhodné. Délka dráhy 250m, 
absence některých sektorů neumožňuje pořádání mistrovských atletických soutěží. Proto
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v případě, že nám je Českým nebo Pražským atletickým svazem přiděleno pořadatelství 
nějakého takového závodu, musíme si pronajmout stadion splňující veškerá kritéria daná 
pravidly atletiky.

SK Aktis pracuje na projektu talentované mládeže již od roku 2000, tedy od svého vzniku. 
Tehdy byla členská základna zhruba třetinová, oproti dnešnímu dni.

Členská základna je zejména z Městské části Prahy 13, která spádově navazuje na sídlo a 
tréninkový sportovní areál SK Aktis. Areál je vytížen na maximum a ještě to kapacitně nestačí 
v rámci stávajících možností. Nemluvě ani o zimním období, kdy se nám stále obtížněji hledá 
dostatečný počet vnitřních prostorů pro kvalitní trénink. Především tímto problémem zajištění 
kvalitního tréninku v zimním období značně rostou náklady na provoz SK, které každoročně 
narůstají.

SK Aktis Praha byl a je Českým atletickým svazem a Pražským atletickým svazem z pohledu 
sportovních středisek mládeže a sportovních center mládeže hodnocen velice pozitivně, což 
po sportovní stránce je hlavním motivačním cílem našeho projektu. Důkazem toho je, že SK 
Aktis byl vybrán Českým atletickým svazem do projektu Sportovních středisek, která jsou 
zřizována u atletických oddílů na základě mnoha kritérií. Z tehdejších 48 pražských 
atletických klubů bylo vybráno pouze 9 a z 312 z celé ČR pak 66. Dnes je opět více 
atletických klubů jak v Praze, tak v celé ČR. Tento projekt se rozeběhl 1.1.2017. Na tato 
centra jsou kladeny vyšší nároky na celkové zabezpečení a zajištění provozu, včetně 
materiálně technického zabezpečení jednotlivých družstev při výkonu sportovní činnosti. Po 
dvou letech projektu byl náš klub, ze strany Českého atletického svazu, hodnocen pozitivně. 
Jistě k tomu přispěly i výsledky našich sportovců. Ovšem zároveň Český atletický svaz 
připomněl, že je potřeba neustále se snažit posouvat podmínky pro mladé atlety dál. Díky 
dotaci, kterou jsme od Vás v loňském roce obdrželi, jsme mohli klub dovybavit skokanskými 
tyčemi a zajistit dobré tréninkové podmínky. A právě tyčkaři pak také dosahovali velmi 
hezkých výsledků, když na halovém Přeboru Prahy žactva chlapci obsadili 2., 3. a 5.místo, 
žákyně pak 4. místo. Následně pak na halovém Mistrovství ČR obsadil náš žákovský tyčkař 
krásné 4.místo. V létě pak navázali dalšími hezkými výsledky, když na Přeboru Prahy nám 
žákovští tyčkaři vybojovali 1. a 2. místo a tyčkařka opět 4. Čtvrtým místem se poté blýskl 
tyčkař na Mistrovství ČR žactva. Ovšem dobré tréninkové podmínky neměli pouze tyčkaři, 
takže i ostatní mladí atleti dosahovali velmi hezkých výsledků. V letní sezóně získali celkem 
6 medailí z Přeborů Prahy. Navíc naše čtvrtkařka obsadila na Mistrovství ČR dorostu 9.místo. 
V právě probíhající halové sezóně nám opět tyčkaři zajistili již 2 stříbrné medaile z Přeboru 
Prahy, navíc dorostenecká čtvrkařka přidala bronz. Na vrchol halové sezóny, tedy Mistrovství 
ČR, se všichni úspěšní mladí atleti teprve chystají.

Vzhledem ke skutečnosti, že příjmové položky jsou omezeny na členské příspěvky 
jednotlivých členů, případně nenárokové dotace od Českého atletického svazu. Pražského 
atletického svazu či granty od orgánů státní správy, je pokrytí poměrně vysokých nákladů na 
celkové zajištění provozu a samotné sportovní činnosti zaměřené na mládež značně obtížné.

SK Aktis Praha spolupracuje v rámci Městské části Prahy 13 i s jednotlivými školskými 
zařízeními při pořádání různých závodů nebo akcí a každoročně je spoluorganizátorem 
několika závodů, které se konají v rámci jak našeho sportovního areálu, tak (jak už bylo 
zmiňováno výše) i mimo něj.



SK Aktis Praha si tímto, vážený pane starosto, dovoluje požádat Městskou část Praha 13 o 
projednání a schválení finančního příspěvku ve výši 230 000,- Kč v orgánech městské části 
na jednotlivé projekty, které jsou nedílnou součástí této žádosti včetně jejich rozpočtů. 
Rozpočty byly tvořeny na základě skutečných výdajů SK v loňském, případně letošním, roce. 
Jednu z největších položek zajištění sportovní přípravy tvoří nájmy tělovýchovných zařízení. 
Dále bychom rádi dokoupili další sportovní vybavení, které naši mladí atleti s předpokládanou 
rostoucí výkonností, budou dále potřebovat.

Finanční příspěvek by významně pomohl k částečnému pokrytí nákladů na vlastní sportovní 
činnost jednotlivých mládežnických atletických družstev SK Aktis Praha.

S úctou

Mgr Radek Bártl 
předseda SK Aktis



Příloha

ROZPOČET

Pronájem atletické přetlakové haly
3 měsíce po 2 hod/týden (dělíme se s dalšími 4 oddíly) 

Pronájem atletického hřiště 
Pronájem tělocvičen

1500,- Kč/hod
9 000,- Kč 
50 000,- Kč 
110 499,- Kč

Pronájmy celkem 169 499,- Kč

Materiální vybavení
Skokanská tyče, skokanské laťky, vyvýšena lavice na nácvik skoku o tyči, vrhačské 
náčiní, tréninkové pomůcky

Materiální vybavení celkem 80 000,- Kč

Celkem 249 499,- Kč

Toto je pouze nástřel možností, do čeho by bylo možné získané finanční prostředky 
investovat. Materiální vybavení, do kterého bychom rádi investovali je ovšem daleko širší. 
Budeme se snažit v budoucnu postupně náš klub materiálně dovybavit.


