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Resortní sportovní centra: péče o vrcholové sportovce 
 

V minulém newsletteru jsme rozebírali možné budoucí kroky běžců na lyžích 
v jejich závodní kariéře včetně zmínky o absolutním vrcholu – reprezentaci.  
Jedním z velmi důležitých článků v podpoře vrcholového sportu jsou tzv. 
resortní sportovní centra, o kterých bude řeč tentokrát. Ze zákona jsou 
ustanovena celkem tři – pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra ČR. Poslední dvě jmenovaná 
centra se starají i o špičkové běžce na lyžích. Většina mužské reprezentace 
působí v liberecké Dukle, která patří pod Armádní sportovní centrum, a dvě 

nejlepší české reprezentantky, Eva Vrabcová Nývltová a Petra Nováková, pak mají podporu od Centra sportu 
Ministerstva vnitra. „Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, 
pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních 
talentů a zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich 
činnost.“ Taková je doslovná citace zákona o podpoře sportu. Jak to ale 
vypadá v praxi a konkrétně u běžeckého lyžování? Na to jsme se zeptali 
Michala Georgieva, vedoucího trenéra Armádního sportovního oddílu 
lyžování Dukla Liberec, a Jiřího Drbohlava, který v Centru sportu 
Ministerstva vnitra zodpovídá mimo jiné i za běžecké lyžování. 

 
 

1) Armádní sportovní oddíl Dukla Liberec 

 Spadá pod resortní sportovní centrum Ministerstva obrany, které nese název 
Armádní sportovní centrum Dukla (ASC) a sídlí v Praze. 

 Je jedním z detašovaných pracovišť ASC, má na starosti lyžování a volejbal (VK 
Dukla Liberec). 

 V lyžování zabezpečuje všechny disciplíny - běžce, skokany, severskou 
kombinaci, sjezdaře, akrobaty i snowboarding. 

 V některých disciplínách se stará o část reprezentace, další část je zajištěna 
Centrem sportu Ministerstva vnitra; typicky se jedná o rozdělení na muže (Dukla 
Liberec) a ženy (Centrum sportu MV) – takový princip platí například u sjezdařů 
nebo právě běžců na lyžích (viz níže). 

 Podporuje české reprezentanty v juniorských a seniorských kategoriích, kteří jsou 
členy oddílu – hlavním posláním je příprava státní sportovní reprezentace. 

 Mládež je sdružena v Tělovýchovné jednotě Dukla Liberec (TJ), která je 
oddělena od Armádního sportovního oddílu (ASO); čeští reprezentanti zařazení do ASO tak nejsou financovaní 
prostředky určenými pro TJ Dukla Liberec, ale financemi pro ASO Dukla Liberec. 

 

Kdo se může stát členem Dukly a jaký je jeho status? 

 Zařazení do ASO Dukla Liberec probíhá na základě oponentur, které se konají každé jaro a účastní se jich 

zástupci Dukly, Svazu lyžařů ČR (Úsek běžeckých disciplín), Českého olympijského výboru, Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

 



 

 Na základě výkonnosti v předchozí sezoně jsou navrženi adepti na zařazení do ASO Liberec, musí jít o členy 

české reprezentace. 

 Členové ASO Dukla Liberec mohou mít status:  

 instruktora sportu – zaměstnanci na plný či poloviční úvazek dle výkonnosti, 

 smluvního sportovce – podle výkonnosti částečné úvazky,   

 externisty – výcvikové tábory v ČR i zahraničí, vybavení. 

 

Co nabízí ASO Dukla Liberec svým členům? 

 Sociální zabezpečení v podobě pravidelné mzdy, která se odvíjí od výkonnosti. 

 Sportovní zázemí – stadiony, posilovna apod. 

 Lékařské zázemí – lékaři, maséři, fyzioterapeuti, rehabilitace apod. 

 Sportovní příprava – profesionální trenéři, soustředění doma i v zahraničí, 
vybavení. 

 

Odkud jsou finance? 

 Ministerstvo obrany financuje zejména logistickou část - sportovní a lékařské 
zázemí. 

 Sportovní objekty a veškeré budovy jsou ve správě Ministerstva obrany. 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy financuje především sportovní část – mzdy sportovců a trenérů, 
sportovní příprava a vybavení. 

 Existují přesné předpisy, na co lze přidělené finance využít 

 
 

2) Centrum sportu Ministerstva vnitra ČR 

 Prvořadým úkolem této organizace je, v souladu se zákonem o podpoře 

sportu, zabezpečení přípravy sportovců ke státní sportovní 

reprezentaci v následujících sportovních odvětvích: atletika, box, 

cyklistika, judo, moto, plavání, střelba broková, střelba kulová, tenis, 

triatlon, volejbal, vzpírání, zápas, biatlon a různé sporty. 

 Oddělení různé sporty bylo rozděleno na: různé sporty letní (badminton, 

rychlostní kanoistika, jachting, sportovní gymnastika, veslování, taekwondo 

a skoky na trampolíně) a různé sporty zimní (běh na lyžích, sjezdové 

lyžování, rychlobruslení, boby a skoky na lyžích). 

 V některých disciplínách se stará jen o část reprezentace (ze skokanů 

například Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek), další část je zajištěna 

Armádním sportovním centrem Dukla; třeba sjezdařky patří pod 

Centrum sportu MV, sjezdaři pak pod ASO Dukla Liberec, podobně jako 

běžci na lyžích (viz výše). 

 Z běžkyň se stará o Evu Vrabcovou Nývltovou a Petru Novákovou, 

která bydlí přímo v areálu Ministerstva vnitra v pražské Stromovce, kde Centrum sportu MV sídlí. 

 

 



 

 

Co nabízí Centrum sportu MV svým členům? 

 Sociální zabezpečení v podobě pravidelné mzdy, která se odvíjí od výkonnosti 

sportovce. 

 Příspěvek na část přípravy. 

 K dispozici je zázemí, které je přímo v majetku Sportovního centra MV: 

posilovny, tenisové kurty, haly apod., může zde tedy probíhat komplexní sportovní 

příprava; dále regenerační zařízení, sportovní lékaři, rehabilitační pracovníci apod. 

 Například Petra Nováková po loňském zranění ramene měla nastavený rehabilitační 

program, který celý mohla absolvovat přímo v areálu Centra sportu MV, kde bydlí a 

vše může zdarma využívat. 

 Zařazení sportovci nejsou ve služebním poměru, jsou občanskými zaměstnanci  

 
 

Kdo se může stát členem Centra sportu MV a jaký je jeho status? 

 O zařazení sportovce je jednáno na základě spolupráce Centra sportu MV a 

Úseku běžeckých disciplín; mělo by se jednat o reprezentanta České republiky. 

 Status a podpora sportovce mohou být: 

 instruktor sportu – plný úvazek; mzda + část financí na přípravu, 

 smluvní sportovec – nemá mzdové prostředky, ale může dostávat určitý 

finanční příspěvek (paušální náhrada stravy) + část financí na přípravu. 

 Mladí perspektivní sportovci jsou smluvními sportovci, a když mají výsledky a splňují 

kritéria, mohou být zařazeni na pozici instruktora sportu, jako v případě Petry 

Novákové. 

 Příspěvky na přípravu, výše mzdy i status sportovce jsou odstupňované podle 

výkonnosti a nastavovány po každé sezoně znovu na tu další v rámci zmiňovaných 

oponentur. 

 
 

Odkud jsou finance? 

 Ministerstvo vnitra zabezpečuje zázemí, které je majetkem Centra sportu MV – poskytuje peníze na provoz 

těchto zařízení. 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy financuje mzdy a sportovní přípravu.  

 Jedná se o účelové peníze určené na konkrétní účel (podpora sportu) a konkrétní činnosti. X 

                

 
 
 
 
 
 



 

Jan Baranyk, trenér družstva olympijských nadějí a SKI Akademie 
 

Jako trenér lyžování pracuje už 26 let, v minulosti mimo jiné trénoval 
reprezentační družstva juniorů a žen, byl osobním koučem mistra světa a 
olympijského medailisty Martina Koukala. Tomu se staral i o lyže, v pozici 
servismana působil také u mužské běžecké reprezentace i u reprezentačního 
výběru biatlonistů. Rukou mu prošly také lyže některých světových laufařů. Dnes 
Jan Baranyk trénuje studenty sportovního gymnázia v Jilemnici, kde působil už 
ve svých začátcích, a má na starosti družstvo olympijských nadějí. Je také 
jedním z koučů sportovců zařazených do nově vzniklé SKI Akademie, o které 
jsme podrobně informovali v minulém newsletteru. „Byl bych rád, kdyby tento 
projekt vzali trenéři vážně a pomohli mi ho v začátku realizovat a rozvíjet i svými 
nápady. S prvním soustředěním SKI Akademie jsem spokojený, sportovci viděli 
spoustu nových věcí ohledně tréninku, měli možnost naslouchat věcem o 
sportovní výživě, kompenzačních cvičeních a teorii tréninku. Doufám, že si 
z toho něco odnesli a praktikují to, jejich přístup k tréninkům byl perfektní!“ 
pochvaluje si trenér, který se své nové funkce ujal 1. července a vedl srpnové 
soustředění v Peci pod Sněžkou.  

 

Máte trenérské zkušenosti s mládeží, juniory i dospělými. V čem je specifická práce s mladými lyžaři, které teď 
máte na starosti?  
Existuje tabulka teorie sportu o sportovním rozvoji, kde je dáno, co je pro sportovce nejlepší rozvíjet v daném věku. 
Těžko dnes budu učit Jirku Magála koordinaci, která je nejúčinnější ve věku 6 až 13 let, stejně tak těžko nacpu 
vytrvalost do žáka sportovní třídy, když efekt začíná v 18 letech. To samé platí pro rychlost, pohyblivost, sílu a další 
složky. Pokud chceme dobře připravit závodníka do věku 18 let a poté zvyšovat jeho výkonnost, musíme se držet 
určitých pravidel teorie sportu. Lyžování je jeden z nejtěžších sportů a problémem je, že někteří sportovci jsou fyzicky a 
psychicky hotoví již v 18 letech a žádný růst už pak nenastane. Nejsem kritik, protože jako mladý trenér jsem šel 
mnohokrát také špatnou cestou. Něco s tím ale budeme muset dělat a zamyslet se, proč třeba na juniorských světových 
šampionátech už nepatříme k těm vpředu jako za doby Jakše, Bauera, Koukala nebo Magála. 
 

Věnujete se kategoriím od mladšího dorostu po první ročník juniorů. Jaké tréninky sportovcům ordinujete, co 
zařazujete v rámci kempů, které vedete?  
Hodně využíváme běh s holemi, atletickou průpravu, posilování s vlastním tělem, junioři mají zvláštní program a sestavy 
v posilovně. Snažím se o co nejlepší technický projev na kolečkových lyžích zahrnující video, rozbory a konzultace se 
závodníky. Využívám poznatků nasbíraných od trenérů sportovního gymnázia ve švédském Torsby, kde jsem trávil dost 
času s Martinem Koukalem. Myslím ale, že to není žádná revoluce a ostatní trenéři dělají to samé. V každém případě 
v tom musí být minimálně roční systém, musíme vědět, co chceme v daném roce sportovci v jeho věku přinést. 
 

Jak vypadá spolupráce s kluby, ve kterých jsou 
sportovci zařazeni? Píšete třeba tréninkové plány 
sportovcům zařazeným do družstva olympijských 
nadějí i mimo společné kempy? 
V žádném případě, máme tu spousty výborných trenérů 
mládeže, kteří mají své sportovce stoprocentně 
přečtené a ví, co dělat. Plány budu tvořit pouze na 
kempy a to tak, abych viděl co možná nejvíce 
nedostatků v dané oblasti sportovce - rychlost, síla, 
vytrvalost, výsledky cvičení a podobně. Až pak mohu 
konzultovat s daným trenérem, jak nedostatky 
odstranit. To je však zatím moje vize, o které se 
budeme všichni bavit na konci září, kdy je na programu 
 
 



 

mistrovství republiky v běhu na kolečkových lyžích. Tam se chystám se všemi trenéry sejít, probrat tréninkový program, 
výcvikové tábory, termín prvního sněhu, funkční vyšetření a spoustu dalších věcí. Tak, abychom společně našli systém 
a cestu pro co nejlepší výkonnost. 
 

Můžeme tedy na MČR v Liberci čekat i ty nejlepší české dorostence? 
Pevně doufám, že tam budou všichni! Bude to částečně obrázek letního bloku přípravy a každý trenér chce vidět a 
vědět, co se svěřenci udělal. 

 
Co všechno stihli v létě sportovci zařazení do 
družstva olympijských nadějí a co je v nejbližší době 
čeká? 
Kromě klubových soustředění, kterých se dorostenci 
účastní, měli soustředění olympijských nadějí v Peci pod 
Sněžkou, následovat bude výcvikový tábor na prvním 
sněhu. Teď v září začínají série závodů přespolních běhů, 
od čtvrtka do pátku proběhnou testy a 26. a 27. 9. pak 
zmiňované mistrovství republiky na kolečkových lyžích. 
Budu mít rozhodně dost ukazatelů, jak závodníci trénují 
před hlavní sezonou. 
 

Jste zároveň trenérem SKI Akademie. Jak se vám líbí tento projekt a co si od něj vy osobně slibujete? Kde 
vidíte jeho hlavní přínos? 
Projekt je nastaven z mého hlediska tak, aby sportovci po maturitě neupadli v zapomnění.  Není trenér, není tréninkový 
plán, není možnost skloubit studium se sportem a tak dále - tak končí většina lyžařů v tomto období, a někteří by třeba 
chtěli pokračovat. Dukla pro všechny není a nikdy nebude nafukovací, proto začínáme hledat cestu jinde. Nikde není 
napsáno, že ve třiadvaceti letech nebude zrovna tím nejlepším ten, co se na Duklu dříve nedostal. Musí to ale někdo 
zkusit a těm, co nejsou momentálně ve výběru, vyboxovat nějaké slušné podmínky. Je třeba jednat na vysokých 
školách o větších možnostech nějakých výhod a určité spolupráci, tady vidím rozhodně největší přínos SKI Akademie. x 

                

 

Pozvánky na zářijové závody: 
 

17. 9. 2015  5x Vimperkem I. – kolečkové lyže a brusle 

   Propozice na našem webu. 

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

   Online přihlášky a propozice na našem webu. 

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

   Propozice a online přihlášky na našem webu. 

19. 9. 2015  Lyžařský kros – Nové Město v Krušných horách 

   Online přihlášky a propozice na našem webu. 

20. 9. 2015  Běh vrchovinou – Valašské Meziříčí 

   Online přihlášky na našem webu. 

20. 9. 2015  O pohár sportovní akademie – přespolní běh, Horní Mísečky 

   Propozice na našem webu. 

 

 

 

http://zavody.czech-ski.com/event/details/6162?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6134?returnUrl=%2Fevent%2Flist
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6160?returnUrl=%2Fevent%2Flist
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6181?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6176?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6188?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3


 

20. 9. 2015  O pohár města Tanvaldu – přespolní běh 

   Propozice na našem webu. 

24. 9. 2015  5x Vimperkem II. – opakované běhy 

   Propozice na našem webu. 

26. 9. 2015  Vrchlabský kros – přespolní běh 

   Propozice na našem webu. 

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. 

27. 9. 2015  Po stopách hornobranské první lyže – přespolní běh 

   Online přihlášky a propozice na našem webu. 

28. 9. 2015  5x Vimperkem III. – lyžařský kros Hajná hora 

   Propozice na našem webu.   

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 Petrem Michlem 

Dalším zpovídaným trenérem bude kouč juniorské reprezentace a SKI Akademie Petr Michl, který bude mít se 

svými svěřenci za sebou další společné soustředění, výkonnostní testy i MČR na kolečkových lyžích. 

 

O strukturách skluznic 

Jak zaručit lepší skluz lyží pro jednotlivé typy sněhu? To prozradí v prvním povídání o běžkách servisman české 

reprezentace Vít Zahula. 

 

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/6189?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6163?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6174?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
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
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6194?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6164?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
mailto:pr@ubd.cz
mailto:pr@ubd.cz

