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Zápis č. 11/2023 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 15.3.2023 
 

Špindlerův Mlýn 15.3.2023  

 

Přítomni za Radu: L. Forejtek (LF), M. Štěpán (MŠ), L. Trejbal (LT) – od 17.00 hod, R. Varga 

(RV),S. Kmoch (SK) 

Omluveni: F. Brýdl (FB),), E. Jelínková (EJ) 

Hosté: D. Štrougalová (DŠ), J. Matějů (JM) J. Fiedler (JF) 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a usnesení 

3. Ekonomika  

4. Podklady trénování ve Šp. Mlýně „Dodatek Melida“ 

5. Informace o reprezentační smlouvě STR 

6. MČR UNI hodnocení 

7. MS hodnocení 

8. Pořadatelství MČR dospělých 24.-26.3.2023 

9. Úprava Statutu STK 

10. Různé 

- směrnice homologace – návrh na změnu R. Kaděrka(zatím bez komentáře) 

- návrhy na dočasné zastoupení do Pléna OSÚ AD SLČR 

- Ohlédnutí 2022/23 

- Plénum 28.3.2023 

- ČP dospělých /prizemoney 

- finance pro plán RDJ a RDA 

 

Pro 4 – Zdržel se 0 – Proti 0 

 

2.14 

Seznam areálů na trénování a pořádání závodů 

Doplnění informací z VV D. Trávníček – prioritní zájem Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a 

Harrachov. Připravují se finální dohody o konkrétních podmínkách v jednotlivých areálech. 

Úkol trvá 
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10.2 

Strategie 2022 – 2027 

Rada prodiskutovala náměty na tréninková centra “hřiště“ a shodla se na nutnosti výběru 

prvního střediska, které bude vybráno jako etalon pro nastavení organizace a fungování 

podpory závodního lyžování se souvisejícím tréninkovým střediskem mládeže. 

Z diskutovaných námětů se Rada shodla na tom, že nejdále je připravena možnost zimního 

režimu v areálu Tanvaldský Špičák a k letní přípravě pak projekt svahu s umělou hmotou 

v Písku. 

Rada pověřuje LT k přípravě návrhu projektu na Tanvaldském Špičáku a umělého svahu v Písku 

pro jednání s NSA 

Rada pověřuje J. Matějů k vypracování možností nabídek a využití areálu v Písku a 

zakomponování letní přípravy na umělé hmotě do metodiky SLČR.     

Úkol trvá 

 

3.1 

Ekonomika 

Pro rok 2023 stále platí verze rozpočtu SLČR (a tedy i AD SLČR) z listopadu 2022. Stále nejsou 

známy výše dotací z NSA ani další významné položky (sponzoři) a není tak možné udělat novou, 

natož definitivní verzi rozpočtu SLČR pro rok 2023. 

Dividendy ze skiareálů Pec a Špindlerův Mlýn nebyly na návrh ČUS na proběhlých valných 

hromadách schváleny a zdá se, že v nebudou v letošním roce vyplaceny. 

Aktuální čísla hospodaření AD za 1-2/2023 nebyla dosud předložena z důvodu zdržení na 

straně účtárny SLČR, MŠ bylo uloženo je predložit nejpozději na Plénu AD dne 28.2.2023 

 

3.2 

Rada bere na vědomí návrh dodatku smlouvy s Melidou 

Podklady pro vyjednání za AD byly dodány a od VV SLČR očekáváme podrobnosti, tedy v jaké 

fázi je  dodatek připraven k podpisu. Spolupráce s Melidou funguje ve smyslu a rozsahu dosud 

nepodepsaného dodatku i nyní. 

 

3.3 

Rada projednala situaci ohledně reprezentační smlouvy Ester Ledecké na závodní období od 

1.5.2023 do 30.4.2026. Rada konstatovala, že k datu jednání k podpisu smlouvy nedošlo. Rada 

byla seznámena s poslední verzí návrhu smlouvy (20233_v17-2023_03_10, včetně příloh) a 

pověřila RV prověřením souladu znění této smlouvy s interními předpisy, závazky a potřebami 

SLČR a ÚAD SLČR. 
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3.4 

Rada OSÚ AD SLČR ve smyslu čl. 6 bod 2, 2.1, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12 Statutu projednala a 
schválila: 

- že závodník může čerpat přidělené finanční prostředky na přípravu a závodní činnost 

reprezentanta v dané sezóně pouze za předpokladu, že má podepsanou reprezentační 

smlouvu a řádně plní své reprezentační povinnosti. V období, kdy závodník tyto 

předpoklady  neplní, není ve vztahu k ÚAD a SLČR reprezentantem a  finanční prostředky 

určené na jeho přípravu a činnost mu budou kráceny podle počtu měsíců příslušné závodní 

sezony, kdy statut reprezentanta závodník nesplňoval. 

 

Pro 5 – Zdržel se 0 – Proti 0 

 

3.5 

Hodnocení vrcholných soutěží 2023 UNI, MSJ, EYOF,OPA a MS 

Rada bere na vědomí hodnocení vrcholných akcí konaných v lednu a v únoru 2023. Bude 

předáno zároveň zástupcům krajů při jednání Pléna dne 28.3.2023. 

Rada pověřuje LT, JF a JM k přípravě workshopu na téma “Analýza a návrh systémových řešení 

juniorského a dospělého lyžování“ 

 

 

3.6 

Rada bere na vědomí program MMČR 24.-26.3.2023 

Viz plakát – program 

Prize money pro PGS doplní LF do propozic MMČR 

 

3.7 

STK – úprava statutu 

Rada souhlasí s vytvořením subkomise pod STK a ukládá RV jeho doprecizování do další Rady. 

 

3.8 

Návrh na změnu směrnic 

Rada bere na vědomí návrh na změnu směrnic pro homologaci a pověřuje Roberta Kaděrku 

dopracováním v souladu se stávajícími platnými „Zásadami“. 

 

3.9 

Návrh na prozatimní zastoupení  

Rada bere na vědomí, že do datumu VH krajů Pardubického a Jihomoravského pověřuje 

zastoupením: 

V. Kánský – M. Kettner – Pardubický(nemoc) 

J. Bogdálek – V. Klíma – Jihomoravský (úmrtí) 

 

Pro 5 – Proti 0 – Zdržel se 0 
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3.10 

Ohlédnutí za sezónou 2022/23 

Rada schvaluje vypracování Ohlédnutí do VH OSÚ AD SLČR Annou Marií Mullerovou. 

 

3.11 

eSports – agentura PR 

OSÚ AD SLČR spolupracuje nově na PR s agenturou eSports, sociální sítě se nám daří dobře 

plnit. 

Články je zatím nutné korigovat z profesionálního lyžařského a sportovního hlediska. 

Rada konstatuje, že došlo ke zlepšení naší práce na sociálních sítích a množství článků. 

3.12 

Prizemoney Český pohár 2023 

Dospělí: 10tis. – 6tis. – 3tis. 

Junioři: 7tis. – 3tis. – 2tis. 

Mladší junioři: 5tis. – 3tis. – 1tis. 

 

Rada schvaluje částku 80.000,- Kč na prizemoney pro kategorie dospělých, juniorů a mladších 

juniorů při vyhlášení ČP 2023. 

 

Pro 5 – Proti 0 – Zdržel se 0 

 

3.13 

Pozvánka Plénum 28.3. 2023 

Rada po doplnění schvaluje pozvánku a pověřuje sekretariát rozesláním. 

 

Pro 5 – Proti 0 – Zdržel se 0 

 

3.14 

Plány RDA a RDJ 

Trenéři RDA a RDJ připravují optimální plány na přípravu v roce 2023. MŠ poukázal na 

skutečnost, že nejsou známá základní ekonomická čísla AD pro rok 2023 a že je tedy těžké 

připravovat předběžné rozpočty RDA a RDJ a od nich se odvíjející plány na přípravu 2023. 

 

3.15 

Smlouvy - trenéři 

Rada ukládá RV dopracovat smlouvy s trenéry, kterým končí smlouva v dubnu 2023. 

 

 

 

Zapsala: Danuta Štrougalová 

Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek 


