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SKI Akademie běžeckého lyžování: Nový projekt, nová šance 
 

Zaplnit hluché místo ve výkonnostním růstu sportovce, to je 
hlavním cílem SKI Akademie. O jakém místě je řeč? O přechodu 
z juniorské do seniorské kategorie, neboli o přechodu ze střední 
na vysokou školu, kdy řada nadějných běžců a běžkyň na lyžích 
končí svoji aktivní závodní kariéru, protože o ně není postaráno. 
Do Sportovních center mládeže (SCM) již věkově nepatří a na 
seniorskou reprezentaci ještě nemají výkonnost. Přitom kdyby s 
lyžováním pokračovali, šanci by mít mohli. „Máme tady sportovce, 
kteří jsou de facto kousek od vrcholu své výkonnosti, ale 
najednou se o ně přestaneme starat a oni jsou nuceni skončit. 
Proto jsme hledali model, který by tuto situaci vyřešil. SKI 
Akademie může pomoci částečně pokrýt náklady na potřebnou 
tréninkovou přípravu a podobně,“ říká sportovní ředitel ÚBD 
SLČR Aleš Máslo, který za novým projektem stojí.  

 
Stěžejní činností SKI Akademie sice bude pomoc závodníkům do 23 (25) let, podporovat ale bude i dorostence a 
juniory. „SKI Akademie není a nebude oddíl, takže sportovec bude vždy potřebovat sounáležitost s jeho domovským či 
jiným klubem. Nabídne ale nadstavbová soustředění, při kterých proběhnou i besedy a vzdělávací semináře, ukázky 
správného provádění strečinku či dalších cviků, ukázky nových tréninkových modelů a podobně. Velmi se zaměřujeme 
na medicínský, regenerační a vzdělávací aspekt a v tomto duchu bylo vedeno i srpnové soustředění SKI Akademie 
v Peci, o kterém si můžete přečíst na webu.“ 
 
Asi je vhodné začít úplně od začátku a říct, co bylo hlavní motivací k rozjezdu SKI Akademie? 
Určitě připomínky mnoha trenérů, současných i nedávných sportovců a jejich rodičů, že v rámci výkonnostního vzestupu 
není optimálně postaráno o sportovce, kteří ukončí střední školu, ale jejich výkonnost ještě není tak vypracovaná, aby 
byli rovnou zařazeni do reprezentace. Tímto problémem jsem se chtěl zabývat, protože ho považuji za hodně důležitý. 
Prostor pro model nazývaný nyní SKI Akademie tady byl a byl nezaplněný. Je to model podpory U23 sportovců 
nezařazených do reprezentace, model komplexního zabezpečení mládeže včetně vzdělávání sportovců, servismanů i 
trenérů. 
 
K tomu jsou ale potřeba finance... 
Ano, a hned od začátku mého působení v roli sportovního 
ředitele bylo jasné, že tento projekt není možné podchytit 
v rámci stávajícího finančního nastavení ÚBD. I proto, že 
příjmové složky rozpočtu jsou pro letošní sezónu menší o 
4 miliony korun oproti té předchozí. Bylo tedy jasné, že 
chceme-li vyřešit výše zmíněný problém spojený s 
přechodem sportovců ze střední školy dále, ale současně 
nechceme destabilizovat nynější reprezentační týmy nebo 
jiné oblasti podporované z rozpočtu ÚBD, musel by se 
velmi rychle najít partner, který by projekt přechodu běžců 
na lyžích ze starších dorostenců a juniorů do dospělých 
zafinancoval. Naštěstí se nám na tento model podařilo 
finance najít, nemusíme je hledat v rozpočtu ÚBD a 
myšlenka SKI Akademie tak může být naplněna.  
 
 

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/soustredeni-ski-akademie-v-peci-pod-snezkou-treninky-ukazky-i-prednasky


 

Nicméně stojí mimo strukturu ÚBD. Proč? 
Byl to velmi důrazný požadavek investora. Byl jsem jasně postaven na rozcestí – buď ponecháme mladé sportovce v 
nastaveném systému, tedy ať mají i nadále nevyjasněnou budoucnost, kdyby se nedostali do reprezentace hned v 
prvním roce seniorské kategorie, nebo prokážeme v rozhodování svoji flexibilitu a dáme najevo, že o peníze nabídnuté 
investorem stojíme a jsme připraveni definovat model, který obstojí a běžeckému lyžování pomůže. Bylo nutné učinit 
velmi rychlé rozhodnutí, novou koncepci ÚBD jsem měl prezentovat dva měsíce po svém zvolení do funkce. I vzhledem 
k tomuto časovému tlaku a své vlastní osobní zkušenosti z lyžařského života jsem neváhal, jakou cestou se vydat, a 
rozhodl se, že je správné pokusit se podmínky investora splnit. Přičemž to, že je SKI Akademie mimo ÚBD a má tak 
vlastní účetnictví, je zároveň nejtransparentnější možné řešení, protože povede oddělené hospodaření, nad kterým má 
ale úsek jasnou kontrolu - například zastoupením předsedy ÚBD Pavla Bence ve Výboru SKI Akademie. 
 

K personálnímu obsazení se ještě dostaneme, odkud 
ale finance přicházejí? 
Na tuto otázku jsem odpovídal již mnohokrát a jsem 
smířen s tím, že ještě několikrát přijde. Partnerem je 
česká společnost Vitar sídlící ve Zlíně, která na trhu 
existuje od roku 1990 a po celou dobu je výrobcem 
doplňků stravy. Nicméně naší snahou je, získávat pro 
SKI Akademii peníze i z dalších zdrojů tak, abychom 
z nich mohli financovat oblasti, které jsou v ÚBD 
dlouhodobě ne zcela optimálně řešené. Například 
zvyšování počtu trenérů, rozvoj jejich kvalifikace, 
odpovídající finanční ohodnocení, vzdělávání, 
rozšiřování počtu servismanů, masérů a podobně. 
V jednání s partnery bude mít samozřejmě vždy 
přednost úsek, ale již po pár měsících je zřejmé, že 
někteří partneři se nevyhýbají spolupráci ani se SKI 
Akademií. Navíc se ukazuje, že některé finance lze 
získat jedině právě díky existenci SKI Akademie, 
zejména v otázce různých dotací a grantů. 

 
Kdo vykonává dohled nad financemi? 
V tuto chvíli na efektivní nakládání s penězi dohlíží investor a sportovní ředitel ÚBD, rozpočet SKI Akademie byl 
předložen a bude předkládán i členům Rady ÚBD. Poté, co v průběhu září vznikne SKI Akademie jako tzv. spolek (dříve 
občanské sdružení), na čemž nyní pracujeme a čekáme již pouze na vyjádření Krajského soudu, bude to v gesci 
Výboru SKI Akademie. Ve Stanovách uvažovaný Výbor bude pětičlenný a mezi jeho členy jsou navrženi Pavel Benc 
jako předseda ÚBD, čímž bude zajištěna transparentnost směrem do úseku, dále Radim Nyč jako významná osobnost 
běžeckého lyžování nebo Jiří Mánek, bývalý ředitel Národního parku Šumava. Za ÚBD zde bude dále Daniel Baran a já. 
Naším posláním je především zavedení myšlenky SKI Akademie do praxe, přičemž práce všech členů Výboru je 
bezplatná, tedy bez nároku na jakoukoliv odměnu nebo hrazení cestovních výloh. Jsem přesvědčen, že volbou 
uvedených osob bude o efektivní a především transparentní hospodaření s financemi postaráno. 
 
Jaké je složení trenérského týmu?  
Trenérský tým de facto vyplynul z toho, že v rámci SKI Akademie jsou dvě reprezentační družstva, olympijských nadějí 
(OHN) a juniorů (RDJ), o jejichž trenérském obsazení rozhoduje Rada ÚBD a následně i Valná hromada ÚBD. 
Odsouhlaseni byli Petr Michl jako trenér RDJ a Vasil Husák jako trenér OHN, oba současně jako dva trenéři SKI 
Akademie. Krátce po zvolení a odsouhlasení Vasila Husáka se však situace v jeho klubu Slovan Karlovy Vary změnila 
odchodem Míry Petráska k polské reprezentaci a on se musel vzdát své funkce trenéra OHN, tudíž i trenéra SKI 
Akademie. Proto jsem byl rád, že se manažerovi sportovní přípravy (Martin Koukal) rychle podařilo najít několik 
kandidátů, kteří splňovali nastavená kvalitativní kritéria. Po rozhovorech s nimi jsme se nakonec domluvili na spolupráci  
 
 



 

s Janem Baranykem. V jeho prospěch mluvily mezinárodní zkušenosti, zkušenosti s prací servismana a jeho kvalita na  
této úrovni, zkušenosti v práci s dorostenci a nepřímo tak i počet dorostenců zařazených do SKI Akademie. Výběr 
trenéra probíhal totožně s výběrem jeho předchůdce nebo jiných reprezentačních trenérů.  
 
A jak vypadá „výběr“ sportovců zařazených do 
SKI Akademie? Kdo má právo v ní být? 
Kritéria pro zařazení podporovaných sportovců jsou 
jednoznačně nastavena a pro sezónu 2015/16 již 
byla zveřejněna, mimo jiné jsou dostupná na webu 
czech-ski.com mezi dokumenty. V každém ročníku 
byli vybráni ti nejlepší sportovci podle listiny bodů, 
která oproti výkonnostnímu žebříčku obsahuje i 
sprinty. Kritéria pro zařazení pro sezónu 2016/17 
budou zveřejněna ještě před letošní zimní sezónou a 
jestliže si sportovec zařazení svými výsledky 
„zajede“, pak z jeho strany zbývá už jen před 
začátkem sezóny souhlasit se zařazením do SKI 
Akademie. Naší snahou je zahrnout i různé 
připomínky, na toto téma jsem se bavil například s 
Václavem Hamanem, vedoucím trenérem SCM 
Jilemnice, který mi představil návrhy řešení, jak 
kritéria upravit, aby v nich zůstaly sprinty a zároveň 
bylo počítáno s výkonnostním žebříčkem. 
 
Jedná se většinou o sportovce působící v klubech a někteří jsou i v reprezentaci (RDJ, OHN). Jaký je vztah SKI 
Akademie a těchto subjektů?   
SKI Akademie není žádný sportovní klub, není to ani reprezentace. Je to model pro vybrané sportovce z klubů, který jim 
zajišťuje jinou formu přípravy nebo obohacuje jejich přípravu o nové prvky. Cílem je poskytnout sportovcům nadstavbu, 
tzn. něco navíc k tomu, co mají již nyní. Například výživové balíčky od společnosti Vitar a jejích dceřiných společností, v 
jednání s několika firmami je zajištění zimního lyžařského vybavení pro vybrané sportovce, a to včetně lyží, bot a holí. x 

                

 

Fakta o SKI Akademii běžeckého lyžování 
 

Systém práce se zařazenými sportovci do SKI Akademie (SKIA): 
 

 Společná soustředění 

 Společné výkonnostní testy 

 Funkční vyšetření hrazené SKIA  

 Analýza tréninkových deníků a konzultace v rámci RTC  

 Pro zařazené sportovce konzultace v oblasti výživy a sportovní výživy  

 Nákup sporttesterů za zvýhodněné ceny 

 Nákup medicínsko regeneračního balíčku za zvýhodněné ceny 

 Získat lyžařské vybavení a lyže pro podporované sportovce 

 

 

 

http://www.czech-ski.com/
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/dokumenty


 

Hlavní činnosti SKI Akademie běžeckého lyžování: 
 

 Působit jako tréninková nadstavba i v oblasti 
regeneračních praktik a přispívat k výkonnostnímu 
rozvoji sportovců zařazených do SKIA. 

 Podílet se společně s ÚBD na práci v oblasti vzdělávání 
trenérů a rozšiřování trenérské základny. 

 Nabídnout aktivním sportovcům ve věku 15-25 let i jiné 
možnosti směřování jejich kariéry spojené s běžeckým 
lyžováním než pouze do reprezentačních družstev. 

 Společně s ÚBD se podílet na co nejširším zapojení 
veřejnosti do „běžkařského světa“ a obecném povědomí o běžeckém lyžování a jeho přínosech pro rozvoj 
všeobecné zdatnosti mládeže s následným přínosem pro zdraví obyvatel. 

 Podílet se, klást důraz a v maximální možné míře usilovat o zapojení dětí a mládeže do běžeckého lyžování 
v rámci jejich volnočasových či povinných tělovýchovných aktivit. 

 Sdružovat osobnosti běhu na lyžích jako tzv. Ambasadory běhu na lyžích. 

 Pojmout a prezentovat běh na lyžích spojený s komplexním rozvojem organismu, zdravým životním stylem a 
pravidelným pohybem v přírodě jako alternativu neduhům a civilizačním chorobám vyvolaným hektickým 
pojetím moderního způsobu života. 

                

 

Pozvánky na zářijové závody: 
 

6. 9. 2015  Podčechradský kros – běh, Chodov u Domažlic 

   Propozice a online přihlášky na našem webu. 

6. 9. 2015  Krakonošův běh – přespolní běh, Harrachov 

   Propozice na našem webu. 

12. 9. 2015  Krajský závod v přespolním běhu – Vrbno pod Pradědem 

   Propozice a online přihlášky na našem webu. 

12. 9. 2015  Posvícenský koláč – běh, Studenec u Horek (okres Semily) 

   Propozice a online přihlášky na našem webu. 

13. 9. 2015  Krkonošský čtvrtmaratón – kolečkové lyže 

   Závody jsou součástí série Silvini Skiroll Classics 

   Podrobnosti na našem webu a stránkách seriálu. 

19. 9. 2015  Krajský závod v přespolním běhu – Dolní Lomná 

   Online přihlášky na našem webu. 

19. 9. 2015  Jilemnice - Žalý – běh o vrchu 

   Propozice a online přihlášky na našem webu. 

 

 

 

http://zavody.czech-ski.com/event/details/6144?returnUrl=/event/list?filter.departmentid=3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6149?returnUrl=%2Fevent%2Flist
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6146?returnUrl=%2Fevent%2Flist
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6158?returnUrl=%2Fevent%2Flist
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/srpen-na-koleckach-aneb-bezecka-skiroll-classics-pokracuje
http://www.silviniskirollclassics.com/
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6134?returnUrl=%2Fevent%2Flist
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6160?returnUrl=%2Fevent%2Flist


 

 

26. + 27. 9. 2015 MČR na kolečkových lyžích – Liberec, Janův Důl 

   26. 9. - MČR na kolečkových lyžích, lyžařský areál Vesec, Liberec 

   27. 9. - MČR na kolečkových lyžích do vrchu, výjezd na Ještěd 

   Nedělní závod je zároveň finálovým závodem série Silvini Skiroll Classics 

   Propozice na našem webu. 

26. 9. 2015  OPEN závod s účastí osobností běžeckého lyžování – Liberec, Vesec 

   Exhibiční závod štafet – Liberec, Vesec 

   Každé družstvo budou tvořit žáci a člen reprezentace jako kapitán. 

Závody se konají v rámci doprovodného programu MČR na kolečkových lyžích.  

Přihlášky viz jednotlivé závody v kalendáři na webu, podrobnosti v propozicích k MČR.   

Chcete také dát vědět ostatním o svém závodě? Pošlete detaily s odkazy na pr@ubd.cz! 

                 
 

Na co se můžete těšit v příštím newsletteru za tři týdny? 
 

Rozhovor s Janem Baranykem 

Seriál rozhovorů s trenéry pokračuje, ten příští naváže na téma SKI Akademie – vyzpovídáme totiž 

trenéra SKI Akademie a družstva olympijských nadějí. 

 

Resortní sportovní centra 

Jak probíhá podpora našich lyžařských reprezentantů pod taktovkou Dukly Liberec (Ministerstvo 

obrany ČR) a Centra sportu Ministerstva vnitra ČR? Dozvíte se v příštím newsletteru. 

 

Pozvánky na závody 

Přijďte závodit na zajímavé akce v rámci letní přípravy. 

                

 

Chcete, aby tento newsletter dostávali i další sportovci, trenéři či funkcionáři napojení na běžecké lyžování?  

Pošlete nám jejich email na adresu pr@ubd.cz a my je zařadíme do naší databáze. 

 

 

http://zavody.czech-ski.com/event/details/6154?returnUrl=/event/list
http://zavody.czech-ski.com/event/list
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6154?returnUrl=/event/list
mailto:pr@ubd.cz
mailto:pr@ubd.cz

