
ZÁKLADNÍ CÍLE PRÁCE STRATEGICKÉ KOMISE (dále jen SK -AD) 
 
Na základě analýzy současného stavu všech oblastí, které se závodní lyžování v AD jako 
celek dotýká, změnit systém řízení OSÚ AD takovým způsobem, aby bylo dosaženo 
strategického cíle „PROČ VLASTNĚ OSÚ AD EXISTUJE“. Prvním krokem nutným 
k započetí práce SK-AD je (bez ohledu na to jak reálný/nereálný se zdá nyní být) stanovit 
tento strategický ideální cíl činnosti OSÚ AD, konkrétně:  
 

1. Docílení pokud možno co největší základny aktivních závodníků, která bude 
tvořit lineární pyramidu jejíž špi čka bude stabilně usazena na předních pozicích 
SP (Tedy nikoli terasovitou pyramidu, kdy jako nyní na terase starších žáků je 
velice malá nadstavba závodících juniorů, kdy nad touto terasou ční pouze 
několik individuí jejichž výkonnost stačí pouze na občasné bodování v rámci SP).  

2. Docílení pořádání na území ČR optimálního počtu systematických soutěží všech 
věkových kategorií a všech výkonnostních skupin a ve všech disciplínách AD 
s pokud možno co nejvyšší účastí českých i zahraničních závodníků tak, že tyto 
soutěže budou silně medializovány a bohatě navštěvovány diváky, kdy tyto 
soutěže navíc zajistí OSÚ AD podružný finanční výnos z prodejem licencí na 
zajištění doprovodných služeb těchto závodů (reklama, doprovodné soutěže, 
prodejní místa výrobců zejména sportovních potřeb, občerstvení, atd…), včetně 
docílení pokud možno každoročního pořádání závodu SP.  

3. Zvýšení prestiže AD v očích zejména české veřejnosti na úroveň hokeje a fotbalu, 
které ve finále zvýší finanční přínos do OSÚ AD, čímž zajistí dostatek prostředků 
pro tréninky závodníků jakož i mzdové a další náklady pro profesionalizující se 
trenéry a funkcionáře OSÚ AD na všech úrovních. Území ČR je jako celek 
nezpochybnitelně horský stát, kdy neexistuje důvod, aby minimálně v točivých 
disciplínách nepředstavovaly AD v ČR dominantní sportovní odvětví. 

 
Stanovení tohoto cíle musí podléhat schválení Radou AD potažmo Plénem AD, to z důvodu, 
aby měla SK-AD konkrétní mandát (zadání) pro svou činnost. Těžištěm práce SK-AD potom 
bude vytvořit  
 

1. v první fázi soubor metod zejména vzájemné komunikace skrze celou členskou 
základnu AD jak v rovině horizontální tak i vertikální, aby bylo  

2. v druhé fázi následnou analýzou vytvořeno prostředí s jasnými pravidly, které budou 
všichni chápat jako zřetelnou osnovu vzájemné spolupráce, která každému umožní 
plně realizovat své osobní zájmy, kdy jako celku by se nám potom mohlo podařit, 
pokud možno co nejvíce se přiblížit k výše definovanému ideálnímu stavu.  

 
Hlavním prostředkem práce SK-AD bude využití internetových komunikačních prostředků, 
zejména webových dotazníků a uzavřených řízených diskusních fór, které by se měly, mimo 
další metody, stát běžnou platformou života OSÚ AD, která zajistí všem řídícím 
funkcionářům zpětnou vazbu z členské základny (kvalifikované referendum), jakož členské 
základně adresnost konkrétních osob, které ji na různých strukturálních pozicích ve svých 
funkcích zastupují. Nepostradatelným cílem práce SK-AD je však ale i vytvořit metody 
průběžné konfrontace veškeré činnosti českých AD se zahraniční (zahraničními svazy AD) i 
českou (českými svazy jiných sportů) konkurencí.  
 



NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ OBLASTI KTERÝMI SE MUSÍ STRATEGICKÁ KOMISE VE 
SVÉM PRVOPOČÁTKU ZABÝVAT 
 
Primárn ě ve své režii: 

– Jasného definování jednotlivých zájmových skupin složených z trenérů, pořadatelů, 
provozovatelů areálů, funkcionářů AD, reprezentačních družstev, SpS a SCM, osob 
zajišťujících propagaci a marketing AD, výrobců sportovních materiálů, atd… a 
docílení pokud možno nejvyššího uspokojení potřeb každé takovéto zájmové skupiny 
při současném principu, kdy bude docházet při vlastním uspokojování potřeb 
jednotlivých skupin i k uspokojování potřeb skupin ostatních. 

– Změnit strukturu OSÚ AD tak, aby v jeho vedení byly optimálně zastoupeny všechny 
výše uvedené skupiny (týká se pouze skupin jež jsou tvořeny členy OSÚ AD), kdy 
jednotliví zástupci těchto skupin budou:  

a. otevřeně (nikoli zástupně) zastupovat své zájmové skupinu 
b. osobně za svou činnost svým zájmovým skupinám zodpovídat 
c. schopni spolupráce s zástupci ostatních zájmových skupin 

 
Ve spolupráci s metodickou komisí: 

– Nalezení nejlepší současné techniky provedení závodního oblouku včetně metod 
jejího stálého zdokonalování permanentním porovnáváním s permanentně 
analyzovanou aktuálně používanou technikou nejlepších závodníků SP. Základní 
zdroje k dosažení tohoto cíle jsou: 

a. vlastní (české), zejména reprezentační týmy a trenéři 
b. zahraniční literatura, weby, semináře, odborné mediální pomůcky (video 

učebnice), případně najatí zahraniční trenéři a lektoři, atd… 
– Sestavení základní metodiky výuky techniky jízdy pro celý průřez závodní základny 

pro daný věk a danou výkonnost včetně stanovení metod jejího permanentního 
zdokonalování v závislosti na vývoj techniky jízdy (viz bod výše.) a její zavedení do 
praxe skrze trenérskou obec do všeobecně uznávaného povědomí. 

 
Ve spolupráci s expertní komisí 

– Nalezení a zavedení do praxe jasně definovaných a objektivních pravidel pro 
hodnocení výkonnosti jednotlivých závodníků, týmů, SpS, SCM a reprezentací s cílem 
přesně definovat kritéria pro zařazování do jednotlivých družstev včetně definování 
výše finanční saturace. 

 
 

KONKRETIZACE METOD KTERÝMI CHCE STRATEGICKÁ KOMISE 
DOSÁHNOUT VÝŠE UVEDENÝCH CÍL Ů (STRATEGICKÉ  PLÁNOVÁNÍ  PRO 
ANALÝZU A  ŘÍZENÍ  OSÚ AD) 
 
Obsah: 

1. Podrobná a přesná analýza současného stavu vč. vývojových trendů 
2. Problémová analýza, vyplývající ze zjištěných slabých stránek 
3. Soubor priorit a konkrétních střednědobých a dlouhodobých strategických cílů, 

které řeší problémy a které mají respektovat principy udržitelného rozvoje 
4. Soubor konkrétních opatření vč. subjektů odpovědných ze jejich realizaci 
5. Odborný odhad předpokládaných nákladů 
6. Soubor indikátorů, které jsou určeny pro členskou základnu a její složky 
 



(Tato činnost bude rovněž zahrnovat analýzu všech úkolů, vyplývajících ze zápisů 
původní i nové Rady tak, aby současné vedení OSÚ AD mohlo při jejich řešení případně 
využít veškerých nových pohledů, které jim práce SK-AD poskytne.) 

 
Poznámky k jednotlivým bodům: 
Je zřejmé, že se nebude jednat o vědecky zdůvodněný výzkum v klasickém slova smyslu, ale 
zprvu spíše o sociologický výzkum za pomoci uznávaných prognostických metod, které jsou 
však v této oblasti za vědecké metody považovány. Přihlížet k výsledkům proto bude vhodné 
tak, že se v mnoha případech musí vyjít z praxe, kdy další vývoj bude odhadován rozumově a 
logicky, vždy s určitým stupněm pravděpodobnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že hnutí AD je 
rozptýleno prakticky po celé ČR a není možné předpokládat, minimálně v první fázi 
naplňování cílů práce SK-AD, že bude docházet k nějakým celorepublikovým schůzkám 
jednotlivců. Z tohoto důvodu bude v první fázi těžiště práce SK-AD zejména ve využívání 
internetu (jak bylo výše uvedeno), s cílem nalézt odpověď na otázku „CO KONKRÉTNĚ SI 
KAŽDÁ SKUPINA VLASTNĚ PŘEJE“ a na základě tohoto nalézt optimální způsoby 
spolupráce. 
 
Konkretizace v obsahu uvedených bodů: 

1. Analýza současného stavu: 
Dotazníková akce s respondenty: 

• Předsedové KOSÚ AD 
• Předsedové TR 
• Vedoucí SpS a SCM 
• Členové metodické komise a STK 
• Případně vybraní experti 
Sestavení dotazníku a jejich vyhodnocení s odbornými konzultanty. 

2. Seznámení výše uvedených složek s výsledky dotazníkové akce a hledání  
příčin a problémů zjištěných slabých stránek. 

3. Tento bod bude nejproblémovější z hlediska odhadů vývoje soutěží, úprav 
pravidel, závodního vybavení, ale hlavně ekonomiky a návazností na ČSTV 
(ČOV), na vnitřní vývoj situace u nás ve Svazu.  

4. V tomto bodu bude třeba vytipovat u navrhovaných nebo u zájemců předpoklady, 
které musí prokázat (VŠ vzdělání, odborná praxe ve sportovním procesu, možnosti 
výkonu funkce vedle vlastního zaměstnání atd. atd.). 

5. Zde mám na mysli hlavně poměr profesionálních a dobrovolných funkcionářů od 
sekretariátu až po vedoucí SpS, SCM, předsedy TD, STK, MeK. 
K tomu samozřejmě provozní náklady, webové stránky, publikace PLZ atd. 

6. To by mělo být vyvrcholením celého „výzkumu“,  pro celé alpské discipliny. 
 
 
 
 

Vilém Podešva 
Martin Matouš 
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