
Tišnov 13. 6. 2008 
název: Dlouhodobá, komplexní příprava talentovaných atletů 

 
- informace o žadateli 
Atletický klub AK Tišnov 
Alšova 976, 666 01 Tišnov, IČO 26599546, www.aktisnov.wz.cz 
statutární zástupce: Martin Sebera, předseda klubu 
 
- cíle projektu 

• dlouhodobá a komplexní příprava talentovaných atletů 
• pěstování pocitu odolnosti, zodpovědnosti, vytrvalosti, cílevědomosti a vůle 

 
- délka trvání: 2 roky 
 
- počet podpořených osob: 3-5 
 
- stručný popis projektu 

Nabídka sportovních aktivit pro mládež od 6 do 13 let je v Tišnově bohatá. Působí zde minimálně 
9 sportovních klubů, včetně činnosti Sokola a Domu dětí a mládeže. Setkáváme se (i v atletice) 
s obdobím puberty (mezi 13-15 rokem), kdy dětí přestávají pravidelně chodit na tréninky, opouštějí i jiné 
své zájmové kroužky, přestávají je bavit, nemají motivaci pro pokračování, neunesou míru zodpovědnosti 
na ně kladenou v souvislosti s věkem, objevují se jiná lákadla i nesportovního charakteru a tak dochází 
k masivnímu ukončování pravidelné činnosti. Dalším důvodem bývá též dokončení docházky na základní 
škole, přechod na střední školu a s tím spojené nové studijní návyky, nový kolektiv, dojíždění ap. 
Ukončení pravidelné aktivity se dotýká i těch, kteří např. ve školní tělesné výchově podávali dobré 
sportovní výkony, jak na úrovni kraje, tak i republiky. Naším cílem je pomoci talentovaným jedincům 
v pokračování a to formou nepřímé finanční dotace na činnost spojenou s pravidelným tréninkem. 
 
- cílová skupina/skupiny a obsah projektu 
cílová skupina: 3-5 dětí ve věku 13-16 let, chlapci i dívky 

AK Tišnov funguje v Tišnově od roku 2002 a to ve 3 formách: 1) všeobecně zaměřený sportovní 
kroužek pro děti od 6-10 let s 2 tréninky týdně, 2) atletický kroužek pro děti 10-14 let se 2 tréninky týdně, 
3) skupina Elite mládež 15+ s 6 tréninky týdně zaměřenými na atletické víceboje. V roce 2007 počet 
členů AK dosáhl hranice 100 členů. Atletický klub AK Tišnov též dlouhodobě pozoruje a aktivně 
vstupuje do dění v soutěžní atletice na úrovni základních a středních škol. Z pravidelných školních 
závodů (Kinder Olympiáda, Pohár rozhlasu, Atleticky čtyřboj, Corny Pohár) se rekrutuje talentovaná 
mládež, která je schopna po specializované přípravě dosahovat medailových umístění na MČR. Za dobu 
činnosti AK Tišnov (6 let) zde jsou 3 reprezentanti ČR, 4 medailisté z MČR, 1 limitář na MS. V soutěži 
základních škol to jsou 6. a 7. místo v pořadí všech ZŠ v ČR v roce 2007! Trenéři v AK mají za sebou 
dlouholetou závodní činnost spojenou se zkušenostmi s tréninky na úrovni výkonnostní a vrcholové 
atletiky (Sebera-20 let, Seberová-11 let). Nabyté zkušenosti ukazují, že až po minimálně 1 roku poctivé 
přípravy se dá dosáhnout zlepšení, se kterým lze konkurovat. Proto je délka projektu stanovena na 2 roky. 

Sledovány a hodnoceny budou tyto dílčí cíle a skutečnosti: sportovcova zodpovědnost, vytrvalost, 
cílevědomost, ochota tvrdě pracovat, překonávat sám sebe. Až poté budou hodnoceny vlastní sportovní 
výsledky – výkonnost, výkony, medaile. 

Povinnosti vybraných sportovců: reprezentovat Tišnov ve zvolených atletických disciplínách, 
navštěvovat pravidelně tréninky, dodržovat tréninkový plán, pokyny a informace od hlavního trenéra, 
dodržovat Stanovy AK Tišnov 

Práva vybraných sportovců: finanční podpora pro zajištění sportovní činnosti (viz tab. 1) 
 
- personální zabezpečení: Martin Sebera trenér 1. třídy atletiky, Petra Seberová a Martin Novotný, 
trenéři 2. třídy atletiky. 
 



- celkový finanční záměr se spoluúčastí ze strany ČSOB 
Tabulka 1. Náklady s finanční rozvahou se spoluúčastí ČSOB a AK Tišnov 

Náklady na jednu osobu poznámka ČSOB AK 
cestovné 4x MČR - střídají se Praha, Ostrava, Olomouc,
Kladno, Plzeň, Jablonec 

4 × cca 600 km × 2 Kč/km 2800 2000

ubytování a startovné 4 × 2 dny × 300,- 1200 1200
ostatní závodní činnost dle výběru a dohody 0 0
obuv (tretry, …) 1500,- 1000 500
dres, ostatní výbava 1500,- 1000 500
sportovní prohlídka u tělovýchovného lékaře 1000,- 500 500
regenerace – permanentka do bazénu, masáže 600,- 600 0
potravinové doplňky po dohodě s trenérem 0 0
nářadí, náčiní (překážky, oštěp, disk, koule, …) stávající vybavení 0 0
5 denní soustředění ve Sportovním centru Nymburk 3500,- 1800 1700
7 denní soustředění v Břeclavi nebo Vyškově 2200,- 1100 1100
odměna trenérům za 1 rok  0 1000
  10000 8500
 CELKEM 18500,- Kč 

 

Celkové náklady pro 3 vybrané závodníky: 3x18 500 = 55 500,- Kč 

 
- přínos pro region 

• reprezentace Tišnova na krajských a republikových závodech, jednak ve školní atletice, jednak 
v organizované atletice 

• AK Tišnov pravidelně pořádá 2x ročně pro mládež Tišnovska atletické závody, viz 
www.aktisnov.wz.cz 

• utváření vnitřních hodnot sportovce a tím vytváření pozitivních vzorů pro ostatní tišnovskou 
mládež 

 
- harmonogram projektu 
září 2008 propagace projektu, Tišnovské a tišnovské noviny, tišnovská televize, www 
září-říjen 2008 nábor a výběr svěřenců 
říjen-listopad 2008 seznámení s podmínkami, 1 zkušební měsíc tréninku 6x týdně 
listopad 2008 smluvní ošetření podmínek 
listopad 2008-
červenec 2010 

dlouhodobá, komplexní tréninková práce, účast na závodech, reprezentace Tišnova 
– tréninkové plány budou rozepsány na základě výběru mládeže, výkonnostní cíle 
pak stanoveny po výběru svěřenců 

 
- rizika projektu 

• nebude vybrán žádný sportovec ⇒ projekt se neuskuteční 
• ČSOB nevybere tento projekt ⇒ AK uskuteční vlastními silami 
• bude vybráno více sportovců než 5 ⇒ AK provede rozvahu se snahou vyhovět všem vybraným 

sportovcům 
• v průběhu projektu dojde k ukončení ze strany sportovce ⇒ sportovec vrací 50 % dosud 

vyčerpané dotace (případy zranění, nemoci ap. budou řešeny individuálně) 
• v průběhu projektu dojde k ukončení ze strany AK ⇒ AK vrací celou přidělenou částku ČSOB 

 
 

Martin Sebera 
martin.sebera@email.cz 


