


Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, 

zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. 

Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního 

vzdělání s přípravou budoucích vrcholových 

závodníků. 



 vytváříme kvalitní prostředí pro sportovní i osobnostní 
růst našich svěřenců  

 zabezpečujeme profesionální celoroční trenérské 
zázemí s využitím jedinečného potenciálu lokality 
Krkonoš 

 působíme v disciplínách alpského i klasického lyžování 
a snowboardingu  

 podílíme se na organizaci všesportovní přípravky pro 
žáky Základní školy Špindlerův Mlýn a propagaci sportu 
pro širokou veřejnost  

 zaměřujeme se zejména na děti a mládež školního a 
předškolního věku 



 udržovat a rozvíjet pozici vysoce kvalitního vzdělávacího 
sportovního střediska v České republice  

 vyhledávat a vychovávat talentované sportovce a 
provést je profesním životem od začátku až po seniorskou 
profesní dráhu, včetně zajištění možnosti budoucího 
sportovního i profesního uplatnění v profesionálním i 
amatérském sportu 

 rozvíjet hlubší spolupráci se všemi partnery SA a rozšířit 
spolupráci s veřejností formou specializovaných 
workshopů, kempů, závodů pro veřejnost apod.  



Celkový počet členů: 88  
 
Alpské disciplíny: 50 dětí  
Běžecké disciplíny: 28 dětí  
Snowboarding: 10 dětí  

Počet trenérů: 14  
 



Největší úspěchy našich závodníků v uplynulé sezóně

  

 

ALPSKÉ DISCIPLÍNY 
 

Žáci 

 Český pohár žáků 2015: 2. místo v celkovém hodnocení oddílů 

 Barbora Nováková: 1. místo v žebříčku závodníků, 1. místo v hodnocení 

slalomu a obřího slalomu, 3. místo v hodnocení super-G, 3. místo Mistrovství 

ČR žáků v obřím slalomu 

 Jonáš Forejtek: vítěz tří závodů a  3 pódiová umístění v závodech Českého 

poháru, celkové 2. místo v Českém poháru 2015 

 David Kubeš: Vicemistr  ČR v super - G a bronzový medailista v obřím 
slalomu, 5. místo na mezinárodních závodech Whistler cup (CAN) 

 Klára Gašparíková:  Vicemistryně ČR v obřím slalomu, 3 x stříbro a 2 x 

3.místo v závodech Českého poháru 

Oskar Novák: 3. místo Mistrovství ČR žáků v super-G, celkové 2. místo v 

Českém poháru 2015 

 Aneta Vetrová, Šimon Šnajdr: pódiová umístění v Českém poháru 2015 

 

Předžáci 

 Vojtěch Kučera: 2. a 3. místo v závodech série Amerfuncup, 7. místo na 

mezinárodních závodech v Zauchensee (AUT) 

 Jakub Černý: 3. místo v závodech série Amerfuncup 

 



Největší úspěchy našich závodníků v uplynulé sezóně

Přípravka 

 Patrik Forejtek: 4 vítězství , 5 druhých míst v závodech série Amerfuncup, 

celkově 2. místo v sérii Amerfuncup 2015, 3. místo v obřím slalomu na 

mezinárodních závodech v Zauchensee (AUT) 

Mia Glaister: 1. , 2.  a 3. místo v závodech série Amerfuncup 

 

Do reprezentačních družstev ČR pro sezónu 2015/2016  

byli zařazeni 3 naši závodníci  

- David Kubeš, Oskar Novák, Barbora Nováková 

 

SNOWBOARDING 

Maxmilián Janoušek: 2. místo Just Ride Špindlerův Mlýn, 3. místo Just Ride 

Pec pod Sněžkou 

Maxmilián Benáčan: 3. místo Just Ride Špindlerův Mlýn 

Matyáš Skandera: 3. místo Just Ride Pec pod Sněžkou 

 

BĚH NA LYŽÍCH 

 Jakub Švec: 1. místo Krajský pohár ve Vrchlabí, další tři vítězné závody, 
celkově 5. místo v poháru Královehradeckého kraje  

 Štěpán Tabulka: dvě vítězství a stříbrná medaile z pohárových závodů  

 Kristýna Novotná: celkové 5. místo v poháru Královehradeckého kraje  

Martin Strunz, Anna Benešová, Kateřina Šustková, Jaroslav Lenhart a 

Stanislav Heczko: celkové 6. místo v poháru Královehradeckého kraje  ve 
svých kategoriích 



Bc. Vladimír Staruch, starosta města Špindlerův Mlýn  
 Projekt Sportovní akademie Špindlerův Mlýn byla od počátku 
vynikající myšlenka, která byla rozjeta k podpoře dětí nejen pro alpské 
lyžování, běžecké lyžování a snowboarding, ale i pro sport všeobecně. 
Dnešní děti a mládež mají tak málo pohybových aktivit a proto tento 
projekt měl nejen u špindlerovských dětí, ale i u dětí z okolních měst a krajů 

probudit zájem o sport. O to těžší je v současné tíživé finanční situaci tento 
dobře započatý projekt udržet na stále stejně dobré úrovni.  
 
Lukáš Sobotka, prezident Svazu lyžařů ČR  
 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je ojedinělým projektem 
v České republice, který se snaží o prohlubování dovedností zejména dětí 
a mládeže v lyžování, a to ve všech jeho formách. Svaz lyžařů České 
republiky je velmi potěšen snahou o kvalitní výchovu dětí v tomto krásném 
sportu a snaží se takový projekt podporovat. Jen kvalitní zázemí je dobrým 
základem pro výkonnostní lyžování a tak věříme, že Sportovní akademie 

bude předávat do systému státní sportovní reprezentace lyžaře, kteří 
budou následovat věhlas a dobré jméno českého lyžování ve světě.  
 
Čeněk Jílek, ředitel Melida, a.s. - provozovatel Skiareálu Špindlerův Mlýn:  
 Skiareál Špindlerův Mlýn vnímá existenci a fungování 
Sportovní akademie jako velmi pozitivní činnost pro výchovu dětí a 
mládeže ke sportu a k aktivnímu využití času. Především z hlediska zimních 
sportů jsme rádi, že můžeme být naší podporou Sportovní akademii 
nápomocni hledání a rozvoji mladých talentů, kteří budou šířit dobré 
jméno našeho střediska a jednou se k nám budou rádi vracet. 



Eva SAMKOVÁ  
 reprezentantka ČR ve snowboardcrossu 
 olympijská vítězka ze Soči 2014 
 několikanásobná vítězka závodů Světového pohárů 
 vítězka Světové zimní univerziády 
 juniorská mistryně světa 
 mistryně ČR 
  
 
Ester LEDECKÁ 
 reprezentantka ČR – snowboard slalom 
 vítězka závodů Světového i kontinentálních pohárů 
 juniorská mistryně světa 
 mistryně ČR 
 účastnice Zimních olympijských her 
  
 
 
Klára KŘÍŽOVÁ 
 reprezentantka ČR ve sjezdovém lyžování 
 účastnice Olympijských her (Vancouver, Soči) 
 OH-Soči 17. v SuperG-, 19. v kombinaci a 21. ve sjezdu 
 pravidelně boduje v závodech Světového poháru 
 několikanásobná mistryně ČR 
  
   
   A mnoho dalších …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 partnerství ve zcela ojedinělém sportovním projektu 
v  ČR  

 příležitost být na začátku možné budoucí kariéry 
mladých úspěšných sportovců  

 možnost spolupodílet se na sportovním rozvoji 
mládeže  

 využití našeho zázemí a zdrojů pro organizaci 
lyžařských sportovně společenských akcí a pro 
prezentaci vaší firmy směrem k odborné i laické 
veřejnosti 



V rámci spolupráce nabízíme například tato protiplnění: 
 
- umístění loga na svrchním oblečení závodníků 
- umístění loga na svrchním oblečení trenérů 
- umístění loga na našich automobilech 
- umístění loga při závodech a akcích, které pořádáme 
- umístění loga na tištěných materiálech 
- uspořádání firemní akce 

 
 Od 1.1.2015 se Sportovní akademie transformovala 
z občanského sdružení na zapsaný ústav. V samotném 
tréninkovém procesu se tato změna neprojevila, na druhou 
stranu však můžeme účelněji využít také finanční podporu 
poskytnutou ve formě reklamní smlouvy. 



  
 Nabízíme také využití našeho týmu při 
organizaci nejrůznějších akcí, které mohou probíhat nejen 
v zimě, ale po celý rok. Nejsme limitováni ani regionem 
Špindlerova Mlýna, či sportovním odvětvím. Akce mohou 
být určeny pro nejužší management, nebo naopak pro 
širokou veřejnost s propagačním zaměřením. 
 
Příklady akcí: 

 
- sjezdařský, běžecký, nebo snowboardový trénink 

vašeho „týmu“ – klinika zaměřená na techniku jízdy 
- závody v některé z disciplín s nejrůznějším formátem 
- přednáška o technice, přípravě materiálu s 

praktickými ukázkami a využitím videa 
- setkání s reprezentanty ČR, případně účast na 

vrcholných akcích (Světový pohár,….) 

- zdravotní program (fyzioterapie,  masáže,…) 
- doprovodný program (večírek,…..) 
- a mnohé další …… 
 
Rozsah a konkrétní forma pak samozřejmě záleží na 
požadavku partnera. 

 



 Rozvíjíme individualitu každého člena ve všech 

oblastech navazujících na jeho sportovní aktivity. Neustále 
se snažíme vytvářet co nejlepší materiální i technicko - 
organizační podmínky pro jejich tréninkovou i závodní 
činnost. Zajišťujeme pro naše členy možnost vzdělávání, a 
to jak v průběhu přípravy, tak i během samotné závodní 
sezóny.  

 V současné době máme 12 tréninkových skupin 
(alpské disciplíny 8, běžecké disciplíny 2, snowboarding 2) 
ve věkovém rozmezí od předžáků až po dospělé.  

 
 
 

Kontakt 

 
Eva Erlebachová 

ředitel Sportovní akademie 

 

 

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z. ú. 

Okružní 32  

543 51 Špindlerův Mlýn  

Tel: 608 555 092  

E-mail: info@sportovniakademie.cz  



Generální partner 

 

  IMPROMAT CZ, spol. s r.o. 

 

Institucionální partneři 

SLČR – Svaz lyžařů České republiky, Člen FIS, největší sportovní subjekt, 

zaměřený na zimní sporty v ČR 

WSF – World Snowboard Federation, největší snowboardová asociace 

světa a spolupořadatel Mistrovství světa 

 

Základní a mateřská škola Špindlerův Mlýn 

 

Skiareál Špindlerův Mlýn / Město Špindlerův Mlýn / Královéhradecký kraj 

 

Partneři 

IMPROMAT INT. spol. s r.o. 

ČEZ, a.s. 

Nadace ČEZ 

RWE Česká republika, a.s. 

EUROVIA CS, a.s. 

OR-CZ, spol. s r.o. 

PSG a.s. 

STORY DESIGN, a.s. 

ALTA, a.s. 

BB partner s.r.o. 

PAPERA s.r.o.  

AMER SPORTS Czech Republic s.r.o 

 


