
S P O R T ,  K T E R Ý  N Á S  S P O J U J E

BĚH NA LYŽÍCH

Ú S E K  B Ě Ž E C K Ý C H  D I S C I P L Í N  S L Č R



Stanislav Henych, stříbro na 50 km, MS Falun 1974

Mistr lyžař Bohumil Hanč

JSME TRADICE



Kateřina Neumannová, zlato  na OH v Turíně 2006

Bronzová medaile na OH ve Vancouveru 2010
- Jakš, Magál, Koukal, Bauer

Martin Koukal 
mistr světa na 50 km 
Val di Fiemme 2003

Na mistrovství světa  
jsme získali celkem  

43 
medailí.

Na olympijských hrách
jsme získali celkem   

21
medailí.

JSME ÚSPĚCH



Eva Vrabcová Nývltová

Martin Jakš

Dušan KožíšekMichal Novák

 Barbora HavlíčkováPetra Nováková

Lukáš Bauer, stříbrná medaile na 50 km, MS Falun 2015

JSME SOUČASNOST



V naší republice běhá na lyžích více jak 1.000.000 lidí.
 

Jsme také 
SPRINT • LAUFY • ŠTAFETY • SKICROSS • SKIATLON

BĚH NA LYŽÍCH NÁS SPOJUJE

JSME BĚH NA LYŽÍCH



Děkujeme všem partnerům ÚBD SLČR za jejich přízeň a podporu  
organizovaného běžeckého lyžování v České republice.

JSME PARTNER



JSME PARTNER



V České republice působí 140 oddílů a klubů, 
které se věnují běžeckému lyžování mládeže. 
Úplné začátky běžeckého lyžování lze prožít 

ve zhruba 10 různých školách běžeckého 
lyžování rozmístěných po celé ČR.

Výkonnostní běžecké lyžování u mládeže je 
zastřešováno především tzv. sportovními 
středisky (22 klubů) a sportovními centry 

mládeže (12 klubů), z nichž 5 je přímo 
navázáno na sportovní gymnázia. Tato 
střediska a centra vychovávají budoucí 

naděje českého lyžování. 

JSME BUDOUCNOST

BĚH NA LYŽÍCH



Členové reprezentačních seniorských 
družstev se pravidelně účastní závodů 

FIS světového poháru, mistrovství světa 
nebo olympijských her.

 V ČR dále působí několik významných 
„laufařských“ klubů, které se specializují 

na dálkové běhy v ČR a v zahraničí  
a za které startuje mnoho vynikajících 

českých běžců na lyžích.

BĚH NA LYŽÍCH
sport, který nás spojuje

JSME BUDOUCNOST



Rozvíjíme sport, který nás spojuje.
V práci s mládeží a prostřednictvím klubů běžeckého lyžování podporujeme osvojování 
přínosných návyků do života, jako je cílevědomost, odpovědnost, důslednost, pracovitost 
i morálka. Přispíváme k poznání krásy přírody, porozumění vlastnímu tělu a objevování 
nových oblastí. Tím přispíváme k přirozenému rozvoji výkonnosti i vzdělání.

„Běh na lyžích je krásný sport, který 
se dá dělat závodně i rekreačně. 
Vhodných míst pro lyžování je mnoho, 
stejně jako klubů, které se práci 
s mládeží věnují – stačí si najít regionálně 
nejbližší. Kdo si běh na lyžích vybere, 
sportuje v přírodě, naučí se překonávat 
překážky, dbá na všeobecnou sportovní 
přípravu a pozná lépe své tělo. Z osobní 
zkušenosti můžu říct, že i když běžecké 
lyžování patří k náročným sportům, 
pocity z úspěchu na světových akcích 
za ta léta dřiny opravdu stojí!“

Petra Nováková
reprezentantka ČR 
v běhu na lyžích

NAŠE POSLÁNÍ

Úsek běžeckých disciplín
Svaz lyžařů České republiky
kontaktní adresa: Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec
www.czech-ski.com
email: ubd@czech-ski.com


