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Zápis č. 1/2022 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 13.5.2022 
 

Praha 13.5.2022  

 

Přítomni za Radu: L.Forejtek (LF) , M.Štěpán (MŠ), S.Kmoch (SK), L. Trejbal (LT), F.Brýdl (FB) – 

online po část jednání 

Omluven:  R.Varga (RV), E.Jelínková (EJ) 

Hosté: J.Fiedler (JF), D.Štrougalová (DŠ), M.Jaroušová (MJ) – částečně do 15:40 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a usnesení 

3. Ekonomika  

4. Reprezentační družstva RDJ, SCM – návrh nominace 

5. Revokace hlasování Rady z 6.5.2022 

6. Odvolání komisí a pověření k sestavení nových 

7. Různé 

 

Rada souhlasí s předloženým programem 

Pro 4   – Proti 0 – Zdržel se 0 

 

Kontrola zápisu a usnesení 

 

40.11 

Smlouva WC 2023 – příprava spolupráce, aktuální upřesnění 

Generální sekretář připravuje finální podání žádosti o dotaci na FIS Světový pohár žen 

v alpských disciplínách 2023. 

Komplikace – na jednání předsednictva FIS jsme byli vyřazeni z kalendáře 2022/23, dochází 

tedy k odložení finálního rozhodnutí FIS. 

Turbuletní vývoj, WC měl být v kalendáři 3.- 4.2.2022, po online schůzi Alpské komise FIS je 

definitivní termín WC Špindl 28.-29.1.2023. 

 

42.13 

Program Erasmus 

LF informoval Radu o programu Erasmu a pokračování jednání o nastavení podmínek za tři 

strany - POL, SVK a CZE.  

Úkol trvá: Vypracování plánovaných závodů bude nutno připravit do konce dubna 2022. 
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Tento úkol bude řešen v návaznosti na upřesnění dalšího vyhlášení. LF podal podrobnější 

informaci k možnému programu, na kterém se nadále pracuje. 

 

1.1 

Nominace do RDJ na sezónu 2022/2023 

Nominační komise předložila návrh na složení RDJ: 

 

RDJA dívky 

Nováková Barbora 

Labaštová Alena 

Sommerová Celine 

Semeráková Hana 

Peroutková Barbora 

RDJC 

Trejbalová Linda 

RDJA chlapci 

Muller Marek 

Forejtek Patrik 

Kučera Vojtěch 

Kubeš David 

Svatoš Lukáš 

Kroupa Štěpán 

 

Rada hlasuje o složení RDJ v předloženém návrhu dle nominačních kritérií: 

Pro 3 – Proti 0 – Zdržel se 1 

 

1.2 

Návrh složení SCM družstva 

Předložený návrh pro prvních 20 je dle kritérií pro SCM – všichni jsou plnící. Dále je zařazena 

Kabátníková (zranění) s 50 % financemi SCM na II. pol. 2022. 

 

Návrh na zařazení do SCM pro přecházející žáky jsou dle návrhu z TRž a TRJ, návrh vyplynul 

z platných kritérií a z výkonnosti chlapců a dívek. 

viz příloha 

Pro 4 – Proti 0 – Zdržel se 0 

 

1.3 

Revokace usnesení nominace do RD ženy. 

Rada hlasovala o tom, zda bude revokováno původní rozhodnutí ze 6.5.2022 o návrhu 

nominace na RDA ženy. Ve svém rozhodnutí vycházela NomK z platných kritérií, z výsledků 

závodníků dosažených ke dni 30.4.2022 a z návrhů zpracovaných trenéry RD žen a mužů. 

Pro 3 – Proti 2 – Zdržel 0 
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Kritéria v bodě č. 4 pro nominaci do RD jasně neurčují pořadí závodnic splňujících tento bod. 

Rada zohlednila součet bodů dosažených v EC a seřadila podle nich pořadí žen dle bodu č. 5 

kritérií. 

Rada revokuje nominaci u zařazení do RDA ženy, kde podle kritérií a dle bodu 5 hlasuje takto: 

RDA – Ester Ledecká, Martina Dubovská, Gabriela Capová, Tereza Nová, Barbora Nováková 

RDB – E. Sommerová, A. Labaštová 

Pro 5 – Proti 0 – Zdržel se 0 

 

Rada ukládá Nominační a sportovní komisi přepracování kritérií tak, aby v každém bodě bylo 

možné určit jasné pořadí. 

 

 

 

1.4 

Návrh dělení financí SCM na II. pol. 2022 

Rada schvaluje předložený návrh vypracovaný Janem Čermákem ve výši 800.000,-Kč na II. pol.  

Pro 4 - Proti 0  - Zdržel se 0 

Rada konstatovala, že došlo k významnému úbytku financí v této kapitole a vzala si za úkol, že 

pokud dojde k navýšení rozpočtu OSU AD, bude rada směřovat k tomu, aby byla navýšena i 

tato kapitola, ideálně do úrovně roku 2021. 

 

1.5 

Žádost šéftrenéra reprezentace o revokaci hlasování o zařazení do RDA mužů 

Rada přijala návrh šéftrenéra RD JF o revokaci hlasování o zařazení do RDA mužů ze dne 

6.5.2022 spočívající v zařazení Marka Mullera st. do RDA místo do RDC. LF navrhl zařazení 

tohoto bodu na jednání rady. 

Pro 2 – Proti 2 – Zdržel se 0 

Tento bod nebyl zařazen na program jednání rady. 

 

1.6 

Návrh jmenování TRž a dalších pracovních skupin 

Rada obdržela návrh na jmenování TRž, odborných konzultantů a pracovní skupinu pro 

kategorii PaP. 

Jiří Matějů – předseda 

Jaroslav Bogdálek - místopředseda 

Eva Erlebachová - člen 

Ludvík Vacek – člen 

Pro 4 - Proti 0  - Zdržel se 0 

 

Rada bere na vědomí jmenování odborných konzultantů TRž: 

Tomáš Bank 

Petr Záhrobský jr. 

Pro 4 - Proti 0  - Zdržel se 0 
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Rada ustanovuje pracovní skupinu TRž pro kategorii PaP ve složení: 

Jiří Matějů – předseda 

Petr Král, Lukáš Wondráček, Michaela Švitorková, Pavlína Fuchsová, Alena Danihelková 

Pro 4 - Proti 0  - Zdržel se 0 

 

 

Rada ukládá zpracování návrhu fungování žákovského a předžákovského lyžování v rámci SLČR 

TRž a pracovní skupině do 31.7.2022 obsahující především: 

- Připravit dlouhodobou strategii přípravy závodníků s cílem zlepšení technické 

dovednosti a kvalitnější připravenosti závodníků pro kategorii juniorů. 

- Nastavit doporučený plán množství závodů versus tréninkových dní pro jednotlivé 

kategorie (ročníky) a navrhnout řešení vymahatelnosti dodržování schváleného 

doporučení. 

Po předložení návrhu bude Rada hledat motivaci k prosazení jednotlivých návrhů. 

 

1.7 

Tréninkové rady RD žen i mužů 

Trenérská rady jsou stanoveny ze zástupců závodníků RDA a RDB: 

 

Rada jmenuje TR žen ve složení: 

T. Bank, J. Dubovský, O. Berndt, I. Cap,V. Novák, Š. Sommer, P. Záhrobský 

Předsedou TR žen jmenuje Rada Jana Fiedlera 

Pro 4 - Proti 0  - Zdržel se 0 

 

Rada jmenuje TR mužů ve složení: 

A. Krýzl, J. Zabystřan, L. Forejtek, M. Ivanko 

Předsedou TR mužů jmenuje Rada Jana Fiedlera 

Pro 4 - Proti 0  - Zdržel se 0 

 

1.8 

Nominační a sportovní komise 

Rada jmenuje NSK ve složení: 

Předseda: Stanislav Kmoch 

Místopředseda: Jan Fiedler 

Členové: T.Bank, E. Kurfuerstová, P. Záhrobský, R. Jireš, J. Čermák 

Rada ukládá NSK zpracovat návrh všech kritérií s přihlédnutím na závěry jednání TR mužů, žen 

a TRJ do příští Rady úseku (20.6.2022). 

Pro 4 - Proti 0  - Zdržel se 0 

 

1.9 

Komise mládeže 

Rada jmenuje jako předsedu KM OSÚ AD SLČR Jiřího Matějů. 
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1.10 

Fabian GOLA 

Rada bere na vědomí informaci o důvodech ukončení závodní činnosti Fabiana Goly. 

 

 

1.11 

Žádost o přestup Adriany Jelínkové (AJ) (NED) 

Rada bere na vědomí žádost AJ k přestupu z Nizozemí do České republiky. Rada podporuje 

přestup AJ do České republiky v případě, že přestup bude odsouhlasen Nizozemským  

lyžařským svazem. 

Rada souhlasí s případným zapůjčením svazového skútru AJ během soustředění na Kaunertale 

a podmiňuje zapůjčení skútru vždy odsouhlasením šéftrenéra reprezentace. 

V případě, že se Adriana Jelínková následně nestane členkou českého týmu, bude jí 

vyfakturováno 500,- Kč za den, pohonné hmoty si AJ bude financovat sama. 

 

1.12 

SETELE 

Rada bere na vědomí vyúčtování servisního materiálu, včetně aktualizace HW a SW 
startovacích zařízení na paralelní slalomy. Celkem k proplacení schvaluje částku 7053,30 EUR. 
Zároveň rada OSÚ AD požádá VV SLČR o úhradu této částky z rezervního fondu SLČR, vzhledem 
k tomu, že nákup proběhl přes dotační program a jednalo se o nutný servisní zásah. Rada 
doporučuje reprezentačním teamům více využívat zařízení v rámci jejich přípravy. 
Pro 4 - Proti 0 - Zdržel se 0 

 
 

1.13 

Odměna M. Jarouš 

Rada souhlasí s odměnou pro technickou koordinaci za ČP pro M. Jarouše za sezónu 2022 ve 

výši 15 tis. 

Pro 4 – Proti 0 - Zdržel se 0 

 

1.14 

Smlouvy trenérů 

Rada uzavřela nové smlouvy na pozice šéftrenér reprezentace - Jan Fiedler, šéftrenér juniorů 

– Matěj Kutlík, metodik Svazu - Jiří Matějů a kondiční trenér - František Andrle. 

Pro 4 – Proti 0 - Zdržel se 0 

 

Rada ukládá manažerce úseku zpracování dalších smluv pro koordinátora RD juniorů Petra 

Záhrobského a metodika vzdělávání Radima Jireše. 

 

1.15 

Rada bere na vědomí hodnocení sezóny a plán kondičního trenéra F. Andrle 
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1.16  

RDC muži 

Svaz zajistí pro všechny členy RDC uzavření pojištění po Evropě, 1 ks kombinézy a tréninkové 

oblečení Mizuno v obsahu dle dohody s fy Levelsportkoncept. 

 

Marek Muller st. obdrží 75 tis. z rozpočtu RDA, jako nejlepší závodník zařazený do RDC obdrží 

i svrchní reprezentační oblečení. 

 

Ostatní členové RDC : 

Tomáš Klinský obdrží 50 tis. z rozpočtu RDA 

Ondřej Surkoš obdrží 50 tis. z rozpočtu VSCM 

Adam Klíma obdrží 50 tis. z rozpočtu VSCM 

 

1.17 

Harmonogram jednání Rady OSÚ AD SLČR II. pol. 2022 

Rada bere na vědomí termíny jednání Rady v II. pol. 2022 a ukládá sekretariátu zpracování na 

web do Termínů a zápisů s navrženými úpravami MŠ. 

Odkaz: http://vysledky.czech-ski.cz/zapisy-a-terminy-osu-ad-2022.html 

 

1.18 

Ekonomika  

MŠ informoval radu o tom, že v tomto týdnu byla NSA oznámena výše dotace SLČR pro rok 

2022. Došlo ke snížení dotací SLČR o 2,6 mil. Kč oproti roku 2021 (přičemž došlo k navýšení 

dotačního programu REPRE o 800 tis. Kč a o to významnějšímu ponížení zbývajících dvou 

dotačních programů). Vzhledem k opatrnému a konzervativnímu přístupu při navrhování 

rozpočtu OSU AD nedošlo v poslední verzi rozpočtu SLČR k poklesu příjmů OSU AD. Pro OSU 

AD z toho vyplývá, že v daném okamžiku musí i nadále pracovat s rozpočtem tak, jak byl 

schválen na VH.  

Kromě nejistých marketingových příjmů může úsek AD počítat pouze s případnými příjmy 

z dodatečného rozdělení prostředků rezervního fondu, které jsou připraveny pro případ 

neudělení dotace NSA na akci Snowjam. Pokud k přidělení dotace dojde, bude úseku AD 

přidělena z rezervního fondu částka ve výši cca 25 % této dotace (tedy až 1,5 mil Kč). Rada 

předpokládá, že z těchto prostředků by došlo k navýšení kapitoly Územní celky tak, jak bylo 

uloženo Plénem AD i Valnou hromadou. 

 

MŠ informoval radu o tom, že ČOV poskytl SLČR dotaci 800 tis. Kč za účast závodníků AD na 

ZOH 2022 (100 tis. Kč na jednoho závodníka). LF navrhl, aby byla na osobní účty Ester Ledecké 

a Martiny Dubovské převedena částka 100 tis. Kč a ostatním účastníkům ZOH byla převedena 

částka 50 tis. Kč s tím, že zbytek dotace (300 tis. Kč) bude použit na financování společných 

soustředění RD.  

Pro 4 – Proti 0 - Zdržel se 0 
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JF a MŠ předložily interní rozpočty RDA a RDJ, rada je schválila s tím a šéftrenér reprezentace 

bude informovat týmy o výši možného čerpání. 

Pro 4 – Proti 0 - Zdržel se 0 

 

 

1.19 

Rada nominuje na Konferenci SLČR do orgánů SLČR kandidáty za OSÚ AD: 

VV SLČR – Filip Brýdl 

DR Pléna – Robert Varga 

Revizní komise – Martin Štěpán 

Rada navrhuje na prezidenta SLČR Davida Trávníčka. 

Pro 4 – Proti 0 - Zdržel se 0 

 

Zapsala: Danuta Štrougalová 

Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek 

 


