
 

 

Newsletter ÚBD SLČR, 28. 10. 2015 

 
Lukáš Sobotka, prezident Svazu lyžařů ČR: 
„Češi mají běžecké lyžování v krvi“ 
 
Je nejvyšším představitelem lyžařského svazu, jehož hlavním posláním a úkolem je dle 
stanov podpora lyžařských olympijských disciplín, státní sportovní reprezentace a 
rozvoje lyžařského sportu ve všech jeho formách. On sám k tomu říká: „Jsme 
organizovaná skupina příznivců a milovníků lyžování a snažíme se o to, aby náš sport 
zůstal oblíbenou volnočasovou aktivitou pro další generace, a aby nás bavilo potkávat 
se na horách bez ohledu na to, jaké má kdo lyže.“ Běžeckého lyžování se týká jedna 
z posledních aktivit SLČR na mezinárodní scéně, kterou je návrh na změnu pravidel 
FIS týkající se pořádání světových šampionátů v klasickém lyžování. Po vzoru 
olympijských a paralympijských her by měl juniorské šampionáty pořádat ten, kdo 
v daném roce hostí seniorské mistrovství. Tak aby i junioři měli možnost využívat 
nejmodernějších areálů a zázemí. „Náš návrh je vnímán jako pozitivní impuls pro 
světové lyžování a podle informací viceprezidenta Romana Kumpošta byl podpořen 
také ze strany Norska.“ 
 

Právě komunikace s Mezinárodní lyžařskou federací FIS a zastupování českého lyžování na mezinárodní scéně 
patří ke stěžejním úkolům Svazu lyžařů České republiky. Můžete říct, co se momentálně na kongresech řeší, 
pomineme-li český návrh na změnu pravidel? 
Aktuálně se řeší otázky centralizace marketingu a dalšího posilování produktů FIS, jako jsou světové poháry 
jednotlivých disciplín. Také se řeší větší podpora svazů, které pracují s více disciplínami, což je právě náš případ. Velmi 
úzké specializace třeba jen na alpské nebo klasické lyžování, popřípadě pouze na „nové“ disciplíny, jako je snowboard 
nebo freestyle, způsobují ztrátu rozmanitosti lyžování jako celku, což není v zájmu světového lyžování.  
 
Jaká je pozice SLČR v rámci vyjednávání s FIS? 
Máme skvělého zástupce v předsednictvu FIS, pana Romana Kumpošta, a také ostatní členové pracovních komisí jsou 
lidmi na svém místě. Naše spolupráce je myslím velmi dobrá a jsme vnímáni jako tradiční partner světového lyžování. 
V případě běžeckého lyžování je z mého pohledu v současné době nenahraditelná práce Petra Macha v komisi běhu, 
věřím však, že práce Aleše Másla bude rok od roku dalším posílením českého běhu na světové úrovni. Také práce 
ostatních zástupců českého běžeckého lyžování je na velmi vysoké úrovni. 
 
S příchodem nového sportovního ředitele proběhly na Úseku běžeckých disciplín i další personální změny. 
Nesou pro vás také viditelné změny ve fungování, každodenní činnosti nebo spolupráci? 
Současné změny jsou vnímány na úrovni výkonného výboru pozitivně. Komunikace se v poslední době výrazně 
zlepšila, a to také díky novému sportovnímu řediteli Aleši Máslovi. Neznamená to však, že by v minulosti byla 
spolupráce nějak významně špatná… Změny ve fungování běžeckého úseku je z mého pohledu možné hodnotit až 
v delším časovém horizontu, každá změna přináší nové věci, jež mohou být vnímány členy různě. Rozumný přístup 
k dávkování změn může přinést zlepšení. 
 
V čem a s čím dokáže pomoci jednotlivým úsekům nebo svým členům Svaz lyžařů?  
Šíře podpory Svazu členské základně je velmi široká a vždy záleží na jejích potřebách a aktivitě. Jsme spolek, který 
slouží svým členům a snaží se prosazovat jeho zájmy, stejně jako to dělají ostatní sportovní svazy. Veškerá činnost 
SLČR se soustřeďuje na podporu jednotlivých odborných sportovních úseků, a to jak v rámci odpovědnosti za distribuci  
 
 
 



 

státních prostředků, tak ve snaze o podporu lyžování široké členské základny. K tomu využíváme různé nástroje, jedním 
z nich je například členská karta Alive, která nabízí mnoho výhod. Jejím cílem je zatraktivnění členství a snižování 
nákladů na tak finančně náročný sport, jakým je lyžování. Významným nástrojem je nepochybně marketing SLČR, jehož 
výnosy se opět přerozdělují zejména k podpoře státní sportovní reprezentace. Jsme velký svaz a při konkurenci 
ostatních „tradičních“ českých sportů to máme velmi složité. Musíme však držet pohromadě, což je jediná šance, jak na 
tomto poli uspět. 
 
Co se vám vybaví ve spojení s českým běžeckým lyžováním a co na něm máte nejraději? 
Mám rád atmosféru běžeckých závodů, zejména v Novém Městě na Moravě. Také když vyrazím na závody do Itálie 
nebo do Norska, atmosféra mě pohltí. Z úspěchů si vždy vybavím Kateřinu Neumannovou nebo Lukáše Bauera. Z těch 
pro mě největších to byla bronzová „štafetová“ medaile z olympijských her ve Vancouveru, kterou jsem sledoval přímo 
na místě. 
 
Co byste popřál běžeckému lyžování do nové sezony? 
Asi výdrž a pevné nervy při omlazování týmu. Generační změny jsou vždy těžkým úkolem pro vedení úseku, ale věřím, 
že to dopadne dobře. Češi mají běžecké lyžování v krvi a z toho je potřeba vycházet. x 
                

 

Tajemství dobrých lyží: Zajíždění a testování 
 

Nová sezona a nové lyže. Každoroční kolorit, který zabere spoustu času. 
Výběrem lyží, o kterém jste si mohli přečíst v minulém newsletteru, to 
zdaleka nekončí. Než se ukáže na konkrétní pár, na kterém budou 
reprezentanti startovat třeba ve Světovém poháru, je třeba ještě hodně 
práce. Nejdřív nezbytná příprava v podobě strukturování a následného 
proparafínování, potom je třeba zajíždění a testování. „Není to tak, že 
bychom lyže přivezli z fabriky a rovnou se na tom dalo závodit. Dokud se na 
lyžích nenajezdí určitý počet kilometrů, nedrží tam vosk. Děláme to my i 
sami závodníci, ideální je, když během tréninku dva až tři páry prostřídají,“ 
říká Vít Zahula, který byl s týmem na soustředění na Dachsteinu, kde právě 
zajíždění nových lyží probíhalo. K testování dojde za pár dní v Gällivare. „To 
rozjíždění je spíš na závodnících, testování pak probíhá tak, že každý z nich 
k sobě dostane jednoho servismana a spolu testují,“ popisuje vedoucí 
servisního týmu Jan Pešina. 
 

Ta nejnáročnější a nejtěžší fáze pro servis tak přijde na řadu na soustředění na severu, kam se servis i reprezentace 
přesouvá pátého, respektive šestého listopadu. Do Gällivare poputují i stovky párů lyží. „Naši závodníci dostávají v 
průměru čtyři a čtyři nové páry, někteří šest a šest, to je takový základ. Třeba Lukáš Bauer jde ale do sezóny s nějakými 
25-30 páry nových lyží. Na severu proto ihned začne rychlý výběr - má třeba tři páry s jednou strukturou, vytestuje je, 
dvoje vrací a ty jedny nejlepší si nechává a zařazuje do závodního programu,“ přibližuje detaily Pešina. „Myslím, že 
letos povezeme celkem 600 až 800 párů,“ dodává Zahula. 
 

Samotné testování ve Švédsku probíhá podobně jako před samotnými závody, kdy je třeba vybrat to nejlepší. „My to 
nějak namažeme, závodník se na tom projede, já se na tom projedu. Pak si řekneme co a jak, záleží určitě i na pocitu. 
Potom přijde na řadu speed test: dva závodníci nebo servismani se rozjedou vedle sebe, srovnají se, potom se pustí a 
kontrolují, jak si ujíždějí. Následně si lyže prohazujeme, abychom vynulovali to, že jsme jinak těžcí a podobně,“ popisuje 
průběh Vítek Zahula. „Pokud je to v našich silách, tak se snažíme, aby závodník testoval vždycky s někým. Když to 
nejde, pošleme dva závodníky spolu, aby si lyže vytestovali, navzájem si pomůžou. Ale ideální je, když má každý 
závodník servismana, nebo pomůže trenér,“ doplňuje Jan Pešina. Stejně se postupuje i před samotnými závody, do 
testu už ale jde jen předem vytipovaný počet lyží – na základě daných podmínek a zkušeností servisního týmu. 
 
 
 

http://www.czech-ski.com/userfiles/dokumenty/155/newsletter-ubd_14_10_2015.pdf


 

Jak vypadají testy lyží v praxi? 

 Testování na dojezd  

Závodník či servisman si vybere vyvýšené místo na trati, které musí 
končit rovinou nebo mírným protikopcem. Na rozjezdu je vyznačena 
startovací pozice, ze které se spouští dolů a na místě, kde se lyže 
zastaví, se vyznačí bod. Lyže, které nejvíckrát dojedou nejdál, budou 
pravděpodobně ty nejrychlejší. 
 
 Test na fotobuňky 

Vedle trati rozmístíte měřicí zařízení, které vám měří čas, za který 
projedete daný úsek. Stejně jako při dojezdu si vyznačíte startovací bod 
a pak už jen měříte čas. Ve Světovém poháru je tato metoda již 
zakázána, je tedy třeba vždy dbát na pravidla daného závodu. 
 
 Speed test 

Test spočívá v tom, že si dvojice najde sjezd, na kterém se rozjedou do poměrně vysoké rychlosti, potom se srovnají a 
následně se pustí. V průběhu samotné jízdy sledují, jak si ujíždějí a následně si pod sjezdem lyže prohodí, aby 
eliminovali chyby vzniklé z rozdílné váhy testerů, a test opakují. 
 
 Test na pocit 

Probíhá tak, že si dvojice či více testerů vybere určitý okruh, na kterém jezdí. Každý musí jet na každé lyži a po projetí 
se shodnou, které lyže vyřadí, které posunou dál, a tímto způsobem pokračují až k těm nejlepším. x 
                

 

Sportovní třída na základní škole? Žádné velké překážky, stačí jen chtít! 
 

Martin Mikuš je nadšený sportovec, který od první třídy holduje běžkám. 
Na ty má poslední dobou už méně času, protože se mu narodila dcera, a 
také musí zvládat své školní povinnosti. Dnes už ovšem ne v lavici, ale v 
ředitelně. Martin je ředitelem Základní školy Broumovská v Liberci a před 
letošním školním rokem se rozhodl pro jednu inovaci – zřízení sportovní 
třídy. „My jsme se pro tuto možnost rozhodli z toho důvodu, že chceme 
naši školu profilovat jako jazykovou a sportovní. Proto máme disponibilními 
hodinami posíleny právě tyto předměty. Nejde nám v prvé řadě o 
specializaci, ale hlavně o životní postoj a vztah ke sportu.“ Protože 
pohybovou aktivitu od útlého věku podporuje i Úsek běžeckých disciplín, a 
protože je Martin Mikuš nadšený běžkař, rozhodli jsme se ho vyzpovídat a 
nabídnout cestu, která je možná prakticky na každé základní škole. 
 

Martine, nejdřív prozraďte, co vy a běžky? 
S lyžováním jsem díky rodičům začal již v první třídě a prakticky bez 
přestání se běžkám věnuji dodnes. Nejlepších výsledků jsem dosahoval v 
juniorské kategorii, ale na reprezentaci to bylo málo. Poslední roky se 
lyžováním už jen bavím, i když při závodě to kolikrát tak nevypadá (smích). 

 

Poslední dva roky jste také ředitelem základní školy Broumovská v Liberci. Proč jste v této pozici usiloval o 
sportovní třídu? 
Nechci z Broumovské dělat sportovní školu, těch máme v Liberci a okolí poměrně dost, ale už delší dobu jsem 
uvažoval, jak podpořit sport u dětí již od útlého věku. Ideální by byla hodina tělocviku každý den, ale to je asi v běžných  
 
 



 

podmínkách nereálné. Proto je třeba ve škole využít každou chvíli. Hlavní problém sportu u nás je ale v rodičích. Pokud 
nevedou své děti ke sportu oni, je velmi náročné je ke sportu přilákat… Protože se jako ředitel dostávám do styku s 
mnoha rodiči, rozhodl jsem se jim nabídnout rozšíření tělesné výchovy ve školním rozvrhu jejich dětí. Myšlenka se ujala 
a v tomto školním roce máme první třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Takto chceme pokračovat každý rok. 
 
Jaká byla cesta ke statusu sportovní třídy? 
Vše začalo na lednovém zápisu do prvních tříd, kde jsme rozdali letáčky s 
nabídkou a stručným vysvětlením našeho nápadu. K zápisu přišlo 101 žáků a 52 
rodičů zaškrtlo volbu sportovní třída. Proto jsme museli udělat talentové zkoušky a 
vybrat 25 podle nás nejnadanějších dětí, které jsme potom zařadili do společné 
třídy. K tomu jsme museli vypracovat dodatek ke školnímu vzdělávacímu plánu. 
Tělesné výchově jsme přidali jednu disponibilní hodinu a jednu hodinu mají jako 
zájmový kroužek. 
 
Takže nebylo třeba žádných zdlouhavých procedur a žádostí? 
Funguje to tak, že státem je daný rámcový vzdělávací program (RVP), kde jsou 
stanoveny minimální a maximální počty hodin v jednotlivých třídách a počty hodin 
na jednotlivé předměty. Také tam jsou disponibilní hodiny, které může škola využít 
dle vlastního uvážení. Každá škola si pak vytváří vlastní školní vzdělávací program 
(ŠVP). My v něm máme na prvním stupni dlouhodobě posíleny předměty český 
jazyk, matematika a angličtina. Pro sportovní třídu jsme program upravili a 
disponibilní hodiny využili pro tělocvik. Tento postup není třeba nikde hlásit, ani 
žádat o povolení. Jen se musíte vejít do požadavků RVP a vydat vlastní dodatek k ŠVP. Pokud by však chtěla mít 
status „sportovní“ celá škola, platí pro ni jiný RVP, a to již musí schvalovat kraj a Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
 
Jaký je pro vás přínos sportovní třídy na vaší škole? 
Od sportovní třídy si slibuji zvýšený zájem dětí i rodičů o sport a zdraví, stejně jako všeobecné povědomí liberecké 
společnosti o tom, že u nás klademe na sport zvýšený důraz. Třeba tím přilákáme do naší školy budoucí 
reprezentanty… 
 

Jednáte o nějakém propojení či využití potenciálu 
sportovní třídy s místními kluby? 
Nemáme v úmyslu vést děti k předčasné specializaci, proto 
minimálně do čtvrté třídy bude jejich tělocvik naprosto 
všeobecný. Trochu atletiky, gymnastiky, juda, míčových her a 
podobně. Mojí ideou ale je, ve čtvrté nebo v páté třídě děti 
napojit na již fungující sportovní oddíly a umožnit těmto 
oddílům tréninky přímo ve škole. Přemýšlím hlavně o 
lyžařském oddíle - ať už Dukla Liberec nebo Ski klub 
Jablonec - a oddílu juda. Ale nebudeme dětem bránit zvolit si 
jakýkoliv sport, který chtějí. Samozřejmě se nebráníme 

spolupráci již dříve, rád bych děti vytáhl v rámci kroužku třeba do bazénu nebo na běžky. K tomu je ale nutné zapůjčit 
vybavení, protože který rodič prvňáka má pro něj běžky? Proto plánujeme oslovit oddíly, jestli by nám vybavení půjčily. x 
                

  



 

Pozvánky na listopadové závody: 

7. 11. 2015 Ádrkros – Dolní Adršpach     Propozice na našem webu. 

7. 11. 2015 Lesní běh – Dobrá voda u Českých Budějovic   Propozice na našem webu. 

7. 11. 2015 Běh českým údolím – 46. ročník; Plzeň   Přihlášky a propozice na našem webu. 

8. 11. 2015 3x Hradišťskou strání – 32. ročník; Plzeň   Přihlášky a propozice na našem webu. 

28. 11. 2015 Podzimní běh lyžařů – Senohraby    Propozice na našem webu. 

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

Reprezentační FIS závody v běžeckém lyžování: 
 
21. – 22. 11. 2015 FIS závod – Gällivare: sprint + závody na 10 a 15 km volně 

27. – 29. 11. 2015 Světový pohár – Ruka: sprint + 10 a 15 km volně + 10 a 15 km stíhací závod 

               

 

 

Na co se můžete těšit v příštím newsletteru za 14 dní? 
 

Rozhovor s asistenty reprezentačních trenérů 

Václav Korunka je mužem mnoha profesí, na starosti má mimo pomoci Petru Steinbachovi s ženskou 

reprezentací i řadu dalších věcí včetně servisu. Před startem sezony jsme vyzpovídali i Zbyňka Valouška, 

asistenta Lukáše Krejčího. 
 

Reprezentace spoléhá na SWIX 

Na reprezentačním soustředění na Dachsteinu došlo k fasování nové kolekce oblečení pro zimní 

sezonu. Kde a jak se zrodila spolupráce českého běžeckého lyžování se slavnou značkou?  
 

Pozvánky na závody 

Start Světového poháru se blíží, v Česku je ale stále možné zazávodit si i v běhu bez lyží… 
                

 

Chcete, aby tento newsletter dostávali i další sportovci, trenéři, rodiče 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/6231?returnUrl=%2Fevent%2Flist
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