
Úsek běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR 
 

Systém sportovně talentované mládeže 
na období 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023 
 
 
 
 
Všeobecná ustanovení: 
 
Základním článkem systému jsou tréninková centra "Sportovní centra mládeže - 
SCM" a "Sportovní střediska - SpS" financovaná z dotací Národní sportovní 
agentury (NSA), popř. vlastními zdroji ÚBD SLČR. 
Posláním tréninkových center v běhu na lyžích je plnění úkolů souvisejících s podporou 
sportovní přípravy talentovaných sportovců ve věku 6 - 21 let (ve výjimečných 
případech mohou být do mládežnického systému zařazeni sportovci až do 23 let). 
Úkolem je vybrat podle stanovených kritérií skupinu perspektivních sportovců ve věku 
od 6 - 21 let (ve výjimečných případech mohou být do mládežnického systému 
zařazeni sportovci až do 23 let), kteří mají předpoklady být konkurenceschopní na 
mezinárodní úrovni. Vytvořit této skupině ekonomicko-organizační podmínky pro 
zabezpečení sportovní přípravy, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddíle 
či klubu. 
 

 

SPORTOVNÍ STŘEDISKA (SpS) 
 
Sportovní střediska mládeže (dále jen SpS) jsou základním článkem systému 
talentované mládeže Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR (dále jen ÚBD 
SLČR). 
 
Základní poslání a úkoly SpS 
1. U mládeže zařazené do SpS se zejména rozvíjí všeobecná sportovní dovednost, na 
kterou navazuje specifická příprava. Významným atributem jejich činnosti je získání 
pozitivního vztahu k aktivní pohybové a sportovní činnosti. 
2. SpS připravují sportovce na přechod do Sportovních center mládeže (SCM), 
Sportovních gymnázií (SG) a do výkonnostního sportu v dorosteneckých a juniorských 
kategoriích. 
3. SpS zřizuje ÚBD SLČR s ohledem na svazovou koncepci v oblasti péče o sportovně 
talentovanou mládež pro věkovou kategorii 6 až 15 let (zpravidla žáci základních škol 
a nižšího stupně víceletých gymnázií). 
4. NSA podporuje činnost SpS finančním příspěvkem (viz Ekonomické zabezpečení 
činnosti SpS). 
 
Zřízení SpS 
SpS jsou zřízena u jednoho konkrétního spolku – lyžařského běžeckého klubu, který 
personálně zabezpečí sportovní přípravu sportovců SpS kvalifikovanými trenéry podle 
požadavků ÚBD SLČR a má vhodné adekvátní zázemí pro sportovní trénink. 
 
 



Povinnosti odpovědných subjektů k zajištění činnosti SpS 
Na řízení činnosti SpS se podílí ÚBD SLČR a lyžařský klub. 

1. Lyžařský klub 
a. provádí nábor a výběr lyžařů do SpS 
b. zabezpečuje sportovní přípravu lyžařů SpS kvalifikovanými trenéry, navrhuje 
vedoucího trenéra SpS 
c. provádí kontrolu činnosti SpS dle vnitřních kritérií 

d. je povinen informovat ÚBD SLČR o činnosti SpS dle požadavků ÚBD SLČR 
e. je povinen neprodleně písemně oznámit na ÚBD SLČR jakoukoliv změnu v činnosti 
stávajícího SpS (změna trenérů, kontakty aj.) 

2. ÚBD SLČR 
a. řídí metodicky činnost SpS  
b. provádí kontrolu činnosti SpS - roční oponentní řízení 
c. zabezpečuje další odborné vzdělávání trenérů SpS 
d. na NSA dodává požadované podklady o systému přípravy sportovně talentované 
mládeže. 

3. NSA 
a. plní koordinační úlohu v oblasti péče o sportovně talentovanou mládež 
 
Povinnosti vedoucího trenéra SpS 
1. řízení a organizace sportovní přípravy sportovců zařazených do SpS 
2. přímé trenérské vedení sportovců zařazených do SpS 
3. platná trenérská kvalifikace II. stupně (licence B, specializace běh na lyžích). Ve 
zvláštních případech lze uznat i o stupeň nižší trenérskou kvalifikaci ve spojení s 
odbornou praxí v trvání minimálně 5 let (s podmínkou zahájení studia na trenérské 
škole v co nejbližším termínu a získání kvalifikace trenéra běhu na lyžích II. stupně) 
4. řízení činnosti dalších trenérů SpS 
5. organizace soustředění SpS 
6. organizace náboru nebo výběrového řízení sportovců pro přijetí do klubu 
7. spolupráce s pověřenými pracovníky sekretariátu ÚBD SLČR  
8. vedení online tréninkového deníku skupiny SpS 
9. tvorba podkladů pro oponentní řízení 
Konečná úprava náplně práce vedoucího trenéra SpS je v kompetenci klubu a je 
obsažena v pracovní smlouvě mezi klubem a trenérem. 
 
Ekonomické zabezpečení činnosti SpS 
1. NSA 
Poskytuje neinvestiční dotaci Podpora sportovních svazů - „Péče o talentovanou 
mládež“ 

2. ÚBD SLČR 
a. schválením rozpočtu na příslušný rok stanoví Rada ÚBD výši finančních prostředků 
na činnost sportovních středisek 
b. způsob čerpání finančního příspěvku na konkrétní SpS je upraven samostatnou 
směrnicí schválenou Radou ÚBD SLČR  
c. na základě podkladů od klubu provádí souhrnné vyúčtování dotace SLČR 

3. Klub 
zodpovídá za využití poskytnutého příspěvku dle podmínek směrnice schválené 
Radou ÚBD SLČR 



Kritéria pro zřízení Sportovního střediska 
Sportovní středisko je zřízeno u prvních 20 lyžařských běžeckých klubů umístěných 
v žebříčku, který je tvořen součtem kritérií A a B: 
Kritérium A 
Průměrný počet starších žáků a starších žákyň uvedených v LB a současně pokud 
mají počet bodů v žebříčku LB maximálně 350 za poslední 4 roky. 
Kritérium B 
Celkový počet závodníků, kteří dokončí minimálně 50% závodů do celkového žebříčku 
LB a současně pokud mají počet bodů v žebříčku LB maximálně 350 v uplynulé 
sezoně. 
 

Seznam Sportovních středisek v sezóně 2022-2023: 

1 SKI klub Jablonec n.N 

2 TJ Dukla Liberec 

3 SK Nové Město na Moravě 

4 LK Slovan Karlovy Vary 

5 SKI klub Šumava Vimperk 

6 ČKS SKI Jilemnice 

7 FENIX SKI TEAM Jeseník 

8 TJ Spartak Vrchlabí 

9 Olfin Car Ski Team Trutnov 

10 LSK Lomnice n.P 

11 Lokomotiva Teplice 

12 SKI Police n.M. 

13 SKI Sokol Stachy 

14 SPORT CLUB PLZEŇ 

15 Ski klub Valašské Meziříčí (SKVM) 

16 Wikov Ski Skuhrov nad Bělou 

17 Borský klub lyžařů Machov 

18 Ski Klub RD Rýmařov 

19 SK SKI Janov Bedřichov 

20 TJ Sokol Skuhrov 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (SCM) 
 
Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je základním článkem systému 
talentované mládeže Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR (dále jen ÚBD 
SLČR). 
 
Základní poslání a úkoly SCM 
1. výběr sportovně talentované mládeže ve věkové kategorii 15 - 23 let (dále jen 
talentovaná mládež) 
2. odborné vedení sportovní přípravy talentované mládeže 
3. koordinace činnosti péče o talentovanou mládež v lyžařských klubech 
organizovaných v rámci ÚBD SLČR 
4. vytvoření podmínek pro systematické trenérské působení u talentované mládeže v 
klubech 
5. vytvoření ekonomicko-organizačních podmínek pro zabezpečení sportovní přípravy 
talentované mládeže v ÚBD SLČR 
 
Zřízení SCM  
SCM jsou zřízena u jednoho konkrétního spolku – lyžařského běžeckého klubu, který 
personálně zabezpečí sportovní přípravu sportovců SCM kvalifikovanými trenéry podle 
požadavků ÚBD SLČR a má vhodné adekvátní zázemí pro sportovní trénink. 
 
Povinnosti odpovědných subjektů pro zajištění činnosti SCM 
Na řízení činnosti SCM se podílí ÚBD SLČR a klub. 

1. Lyžařský klub 
a. zabezpečuje sportovní přípravu sportovců SCM kvalifikovanými trenéry (min. 2 
trenéři pro dorosteneckou a juniorskou kategorii), navrhuje vedoucího trenéra SCM (A 
licence je podmínkou viz. povinnosti trenéra) 
b. provádí kontrolu činnosti SCM dle vnitřních kritérií 
c. je povinen informovat ÚBD SLČR o činnosti SCM dle požadavků ÚBD SLČR 
d. vytváří pro trenéry SCM podmínky pro výkon funkce a umožňují jim využívat 
kancelář, telefonické a jiné komunikační spojení, organizační a administrativní 
vybavení, dále vytváří adekvátní tréninkové podmínky a zabezpečení 
e. kluby, jejichž členové jsou zařazeni do SCM, vytváří především tréninkové a závodní 
podmínky 

2. ÚBD SLČR 
a. řídí metodicky činnost SCM  
b. schvaluje vedoucího trenéra SCM 
c. provádí kontrolu činnosti SCM - roční oponentní řízení, kontrola centrálního online 
tréninkového deníku 
d. zabezpečuje další odborné vzdělávání trenérů SCM 
e. na NSA dodává požadované podklady o systému přípravy sportovně talentované 
mládeže. 
f. financuje trenérské zabezpečení a přípravu sportovců SCM 

3. NSA 
plní koordinační úlohu v oblasti péče o sportovně talentovanou mládež. 

 
 



Povinnosti vedoucího trenéra SCM 
1. řízení a organizace sportovní přípravy sportovců zařazených do SCM 
2. platná trenérská kvalifikace I. stupně (licence A, specializace běh na lyžích). Ve 
zvláštních případech lze uznat i o stupeň nižší trenérskou kvalifikaci ve spojení s 
odbornou praxí v trvání minimálně 5 let (s podmínkou zahájení studia na trenérské 
škole v co nejbližším termínu a získání kvalifikace trenéra běhu na lyžích I. stupně 
nejpozději do 3 let) 
3. přímé trenérské vedení sportovců zařazených do SCM 
4. řízení činnosti dalších trenérů v klubu 
5. organizace soustředění SCM 
6. spolupráce s pověřenými pracovníky sekretariátu ÚBD SLČR  
7. vedení online tréninkového deníku, kontrola sportovců daného SCM 
8. tvorba podkladů pro oponentní řízení ÚBD SLČR 
Konečná úprava náplně práce vedoucího trenéra SCM je v kompetenci klubu a je 
obsažena v pracovní smlouvě mezi spolkem a trenérem. 
 
Ekonomické zabezpečení činnosti SCM 
1. NSA 
Poskytuje neinvestiční dotaci Podpora sportovních svazů - „Péče o talentovanou 
mládež“ 

2. ÚBD SLČR 
a. schválením rozpočtu na příslušný rok stanoví výši finančních prostředků na činnost 
SCM 
b. způsob čerpání finančního příspěvku na konkrétní SCM je upraven samostatnou 
směrnicí schválenou Radou ÚBD SLČR 
c. na základě podkladů od klubu provádí souhrnné vyúčtování dotace SLČR 

3. Klub 
Zodpovídá za využití poskytnutého příspěvku dle podmínek stanovených ve smlouvě. 
 
Kritéria pro zařazení sportovců do Sportovního centra mládeže 
Maximální počet sportovců zařazených do SCM je 40. 
1. 32 sportovců dle klíče z výkonnostního žebříčku (LB):  

5 Ž + 5 M Mladší dorost  
7 Ž + 7 M Starší dorost 
4 Ž + 4 M Junioři 

Pokud je sportovec zařazen do rezortního sportovního centra nebo je zařazen v 
systému STM u jiného sportu vypadává z žebříčku a posouvá se na jeho místo další v 
pořadí. 
 
2. 8 sportovců na divokou kartu (DK) 

Doplněni mohou být sportovci ve všech kategoriích až do věku 23 let.  
Sportovce na DK navrhuje TR ÚBD na základě výsledků uplynulé sezóny, FV, 
testů, závodů v létě, kontroly online TD apod.; schvaluje Rada ÚBD SLČR. 

 
Povinnosti zařazeného sportovce SCM 
a. Účast na centrálních funkčních vyšetřeních pořádaných ÚBD SLČR 
b. Účast na Testech a kontrolních závodech SCM pořádaných ÚBD SLČR 
c. Vedení centrálního online tréninkového deníku 

 


