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STRATEGIE AD SLČR 2022–2027 
 

Proč strategie AD SLČR? 

Vychází z potřeb současného stavu AD. Jedná se o dlouhodobý v našem případě 5letý záměr a plán 

činností, který jsme formulovali do jednoho dokumentu a vyjádřili pyramidou. 

 

 

Mise 

Mise představuje poslání organizace a definuje důvody její existence, reflektuje záměr zřizovatele.  

Svou činností aktivně podporujeme a propagujeme sjezdové lyžování mládeže a dospělých 

a snažíme se o rozvoj lyžařského sportu s důslednou podporou sportovní reprezentace ČR.   

Vize 

Vize navazuje na misi a popisuje konkrétní představu o jejím naplňování. Definuje, kam bude AD SLČR ideově směrovat 

v následujících pěti letech a čeho máme v plánu dosáhnout. Vize prostupuje základními činnostmi a je patrná na všech jejích 

úrovních. 
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OSÚ AD jako jednotná respektovaná a viditelná organizace zastřešující sjezdové lyžování 

v ČR vytváří podmínky pro lyžování a z kvalitní členské základny generuje dostatek 
závodníků, kteří v kategoriích vrcholového sportu dosahují úspěchů na mezinárodním poli. 

Cíle 

Vytvořit vlastní český systém a strategii rozvoje lyžování AD ve všech kategoriích, která je 

platformou pro generování komplexně (technicky, kondičně a osobnostně) vybavených lyžařů. 

Výstupem tohoto systému jsou úspěšní reprezentanti.  

Projekty 

1) STRATEGIE A SYSTÉM ROZVOJE MLÁDEŽNICKÉHO LYŽOVÁNÍ AD SLČR 2022–2027  
2) STRATEGIE A SYSTÉM ROZVOJE JUNIORSKÉHO A DOSPĚLÉHO LYŽOVÁNÍ AD SLČR 2022–2027  
3) STUDUJ SE SPORTEM 

 

Úkoly 

1) Vypracovat a realizovat Strategii a systém rozvoje mládežnického lyžování. Strategii a systém 

vypracovat na období 2022 – 2027. Počátek realizace jednotlivých kroků od sezóny 2022 – 

2023. Představení Strategie a systému rozvoje mládežnického lyžování v průběhu léta a 

podzimu 2022. Garantem projektu je TRŽ.   

2) Vypracovat a realizovat Strategii a systém rozvoje juniorského a dospělého lyžování. Strategii 

a systém vypracovat na období 2023–2027. Počátek realizace jednotlivých kroků od sezóny 

2023 – 2024. Představení Strategie a systému rozvoje juniorského a dospělého lyžování 

v průběhu léta a podzimu 2023. Garant projektu bude vybrán Radou OSÚ AD. 

3) Připravit projekt Studuj se sportem.  Využití Sportovních tříd ZŠ a Sportovních gymnázií 

s navazujícím Tréninkovým centrem pro nadějné závodníky a dostupným tréninkovým 

areálem s neomezenými tréninkovými možnostmi. Garant projektu bude vybrán Radou OSÚ 

AD. 

Úspěšnost projektu je možná pouze při dosažení souladu všech 3 předpokladů: 
- Tréninkové centrum 
- Navazující studium 
- Navazující tréninkové středisko/ka (Projekt “Hřiště“) 
 
Škola bez kvalitního Tréninkového centra nebude atraktivní, stejně jako Tréninkové 
centrum bez možnosti kvalitního trénování a kvalitních trenérů a navazujícího studia. 
Projekt musí být zpracován v úvodu analýzou a studií proveditelnosti, která zmapuje a 
navrhne dlouhodobou koncepci funkčních Tréninkových center v ČR s kompletním  
pokrytím jednotlivých regionů. Zároveň musí studie obsahovat návrh funkčního propojení 
Tréninkového centra s okolními oddíly, způsob financování a řízení.   
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Projekty ”Hřiště” + tréninková centra musejí být připraveny na konkrétní lokální 
podmínky a ve spolupráci se SLČR předkládány NSA. Financování se pokoušet také 
zajišťovat s pomocí krajských grantů. Do roku 2026 založit min.  1 Tréninkové centrum ve 
spojení s navazující střední školou a návazným tréninkovým střediskem – “Hřiště“.   


