
správa a 

rozvoj, náplň 

poslání

vztahy se 

státem a 

SLČR, vnitřní 

předpisy

plánování a 

realizace 

plánů

komunikace 

s krajskými 

Svazy lyžařů

p
e
rs

o
n
a
lis

ti
k
a
  

  

koordinace a 

náplň komunik. 

cest                          

(zvně i vnitřní)

statistiky 

produkce,                

efektivita 

fungování 

ÚBD

monitoring 

rozpočtu a 

CF

kvalifikační a 

vzdělávací 

program 

trenéři

vzdělávací 

program 

sportovci 

(RD, RDJ, 

Akademie, 

dorost)

správa 

tréninkového 

deníku z 

programátor

ského 

pohledu a 

pohledu 

funkčnosti

tvorba 

fatabáze a 

archivace 

sportovních 

výsledků, 

vyhodnocov

ání

Spolupracuje s:

V uvedené činnosti                                           

jeho přímí podřízení v 

ÚBD:

SLČR, MŠMT, OV, KSL TUL Liberec (V. Bittner)

Štěpán Kaliba

Růst a archivace výsledků

SPORTOVNÍ ŘEDITEL

Aleš Máslo

Štěpán Kaliba

Aleš Máslo Aleš Máslo

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
PRUŽNÉ FUNGOVÁNÍ NAPŘÍČ ÚBD, 

FINANCE
MRAV (manažer pro růst a archivaci výsledků)
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zajištění 

ubytování a 

logistiky 

během 

závodní 

sezony

vytváří 

poptávku po 

projektech 

běžeckého 

lyžování

obchodní 

činnost 

(partneři, 

členové 

SLČR)

zajišťuje 

materiální 

podporu 

klubů

organizuje, 

pořádá a 

vyhodnocuje 

eventy a akce 

(přehled o fin. 

příspěvcích 

před sezonou 

a vyhodnocení 

po ní) 

pečuje o 

pořadatele 

závodů, 

rozvíjí 

kvalitu 

jejich 

zázemí 

(materiál, 

rozhodčí), 

rozšiřuje 

jejich počet

zabezpečuj

e věcné 

plnění i na 

závody, řeší 

vhodnost a 

úroveň cen, 

manažuje 

jejich 

rozdělení

seznamuje 

veřejnost s 

aktuálním 

děním

spravuje 

archiv článků 

a fotek

vytváří nová 

distribuční 

místa, kde 

se lidé 

dozvědí o 

ÚBD

PR 

komunikace 

vnější i 

vnitřní

seznamuje 

veřejnost s 

úspěchy

zajištění a 

příprava 

materiálu (ve 

správný čas na 

správném 

místě) pro 

sportovce i RT

zajištění 

lékařského 

zabezpečení 

a servisu pro 

repre, funkční 

vyšetření

smluvními lékaři, 

servismany a 

fyzioterapeuty; s 

odpovědnými trenéry

Marketing executive manager

pan Šrejtr, pan Duben, pan Pelc pořadateli závodů, STK PR Svazu lyžařů ČR

MARKETING a OBCHOD SEZNAMUJE a INFORMUJE VEŘEJNOST

PR manažer

Daniel PavlisDaniel Baran

POOLMAN

Lukáš Sacher

EVENT MANAGER

Daniel PavlisDaniel Baran Štěpán Kaliba

SPORTOVNÍ ŘEDITEL

Aleš Máslo

Vedoucí RT

Lukáš Sacher

SERVIS PRO REPRE

Lukáš Sacher
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testování 

sportovců a 

oponentury 

tréninkových 

postupů

odpovědnost 

za realizaci 

výsledků a 

daných cílů

sportovní 

příprava, 

zázemí, 

lékařské 

zabezpečení, 

jídelníčky

STM               

(SPS a 

SCM)

dohled nad 

evidencí a 

vyhodnocová

ním 

tréninkových 

plánů

stanovuje 

metodiku, 

koncepci, 

vyhodnocová

ní a analýzu 

každoročních 

testů

zařazování 

sportovců do 

družstev

fakturace 

(FA vydané 

a evidence 

FA 

přijatých)

evidence 

aktiv

evidence 

členské 

základny 

ÚBD, 

databáze 

členů

průběžná 

aktualizace 

naplňování a 

čerpání rozpočtu 

a CF

operativní 

interní 

komunikace a 

operativní chod 

ÚBD (ve 

spolupráci s 

ostatními 

manažery 

ÚBD)

trenér RD 

muži

trenér RD 

ženy
Vedoucí trenéři SPS (22 SPS)

7 Vedoucích trenérů 

SCM (JBC, JIL, TRU, 

JES, NMNM, VIM, KV)

Vedoucí trenér mládeže, Poradce pro kondiční rozvoj, Trenérskou radou, členy Metodické 

komise

Martin Koukal

se všemi manažery

Jitka Bartoňová

KVALITA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY

Manažer ÚBD

OPERATIVNÍ CHOD ÚBD

Jitka Bartoňová

SPORTOVNÍ ŘEDITEL

Aleš Máslo

Manažer sportovní přípravy

Martin Koukal
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