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Zápis č. 36/2021 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 14.5.2021 
 

Nymburk 14.5.2021  

Přítomni za Radu:  

L.Forejtek (LF), M.Štěpán (MŠ),  S.Kmoch (SK), 

E. Kurfuerstová (EK), F.Brýdl (FB) , R.Varga (RV), K.Vlček (KV) 

Hosté: D.Štrougalová (DŠ), M.Jaroušová (MJ), R.Podgrabinský 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a usnesení  

3. Hlasování per rollam – reprezentační družstva 2021/22 

4. TRJ jmenování sezóna 2021/22 

5. Ekonomika 

6. Reprezentační smlouvy RDJ, RDA vč. příloh 

7. Mediální kodex plnění reprezentantů - plnění 

8. Žádosti o úpravu pravidel koncepce RDJ 

9. Prodloužení smlouvy TMR – Molltalergletscher (připraveno) 

10. Úprava SŘ – LB žactvo přepočet 

11. Pořadatelství EC leden 2022 Špindlerův Mlýn 

12. Příprava VH OSÚ AD SLČR 

13. Různé  

- oblečení - dodatek DQ 

- Úhrady kódových čísel pro sezónu 2021/22 

- Tréninkové MIZUNO (obsah, cena) 

- Kondiční soustředění Mallorca RDA muži 

- WC 2023 přípravná schůzka 

- Přestup K. Dupalová 

 

LF vyzval přítomné, že dnešní Rada bude bez přítomnosti hostů. Přítomen zůstává jen člen Pléna R. 

Podgrabinský. 

 

Rada souhlasí s předloženým programem 

Pro 7  – proti 0 – zdržel se 0 

 

36.1 

Rada hlasovala per rollam o nominacích reprezentačních týmů. 

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 

Rada zároveň jednala o dodatečné žádosti D. Pauluse do RDC. Po vysvětlení jeho účasti v RD skicrossu 

Rada schvaluje zařazení do RDC muži. 

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 



 

Svaz lyžařů ČR, Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6, telefon +420 220 980 618, email ski@czech-ski.com, www.czech-ski.com 

 

36.2 

Rada schvaluje složení trenérské rady juniorů 2021/22 

Jan Čermák předseda trenérské rady a šéftrenér juniorek 

člen Eva Kurfürstová (šéftrenér juniorů) 

člen Tomáš Hvorecký 

člen Petr Záhrobský (zástupce dívek) 

člen Patrik Benc (zástupce chlapců) 

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 

 

36.3 

Ekonomika  

MŠ předložil a osvětlil ekonomické materiály připravené na VH: 

- Výsledek hospodaření za rok 2020 

- Návrh rozpočtu OSU AD na rok 2021 

- Vývoj hospodaření za roky 2017-2021 

 

36.4 

Reprezentační smlouva a přílohy 

Rada schvaluje předloženou verzi RS ze SLČR, doplněnou AD z 30.4.2021 a přílohy dle předlohy SLČR. 

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 

 

36.5 

Mediální kodex – finance k rozdělení  

Rada bere na vědomí dělení financí pro reprezentace za svou prezentaci na soc. sítích a posílání 

reportů. 

Pro 6 – proti 1 – zdržel se 0 

 

36.6 

Na úpravu pravidel financování RDJ dívek 

1) Na základě diskuze na setkání se zástupci závodníků na TR juniorů a juniorek ze dne 27.4. 2021 TRJ 

navrhuje zrušení kompenzace platu trenéra RDA (700 Kč/den) pro družstvo RDJ ženy. 

2) Na základě odhlasovaného dělení financí na přípravu dle plnících závodnic/závodníků v poměru 

6,2 : 5 a tím nabytých financí pro členky RDJ-B TRJ navrhuje zavedení kompenzace i pro členky RDJ-B 

žen za včas nahlášenou neúčast na reprezentačním soustředění na sněhu v hodnotě odpovídající 

financování člena RDJ-B, tedy ve výši 40 % osobonákladů (po odečtení režijních nákladů) na danou 

akci.  

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 

 

36.7 

Smlouva Molltaler Gletscher 2021/22 

Rada hlasuje o předloženém návrhu prodloužení smlouvy a pověřuje DŠ sestavením 50 členů 

reprezentace a doprovodu dle smlouvy. 

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 

 

 

 



 

Svaz lyžařů ČR, Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6, telefon +420 220 980 618, email ski@czech-ski.com, www.czech-ski.com 

36.8 

Návrh na změnu čl. 5.2.9 SŘ 

Komise mládeže, Trenérská rada žáků a STK OSU AD SLČR předkládají Radě OSU AD návrh na změnu 

čl. 5.2.7. SŘ OSU AD 2020/21: 

LB 8 SŘ OSU AD 2020/21 bude zpracována podle LB 9 SŘ OSU AD 2019/20 a pro zpracování LB 1 

2021/22 bude nulována. 

 

Rada ukládá STK a TRž: 

Termín pro RKZ I. je 20.-23.1.2022(2x SL, 2x GS), z důvodů umožnění pořádání dostatečného počtu 

ÚKZ před tímto termínem, a to zejména pro bezbodové závodníky. 

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 

 

36.9 

Pořadatelství EC 17.-18.1. 2022 - 2x GS muži – Špindlerův Mlýn 

OSÚ AD SLČR požádalo o dotace EC na VSA při NSA a předpokládáme, že do konce srpna bude známá 

výše financí. 

 

36.10 

Příprava VH OSÚ AD SLČR 

Rada diskutovala o složení komisí a předsednictva konání VH OSÚ AD SLČR. Zároveň připravila 

jmenný návrh. 

 

36.11 

Úhrada kódových čísel pro sezónu 2021/22 

Rada schvaluje úhradu bodů a kódových čísel ČR pro lyžařskou sezónu 2021/22 

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 

 

36.12 

Rada ukládá DŠ dopracovat množstevní tabulky oblečení DQ a Mizuno a zároveň s RV dopracovat 

dodatek smlouvy. 

 

MŠ předložil poslední verzi návrhu jednotného designu závodních kombinéz všech úseků SLČR. 

Jednotliví členové předložili následující připomínky: 

Velikost a barevnost ploch pro reklamní partnery nevhodné – tmavý podklad zásadně omezuje 

velikostní využití reklamního prostoru, neboť zmenšuje logo partnera až o 30% - na bílém podkladu 

se počítá pouze samotné logo, zatímco na barevném podkladu celý obdélník, na němž je logo 

umístěno. 

„Ušitelnost“ předložené kombinézy nebyla konzultována s výrobcem DQ, neboť neodpovídá 

šablonám výrobce DQ, který vyrábí kombinézy nejen pro AD, ale i pro travní lyžování a skicross. 

Barevný vzor nezohledňuje nároky sportovkyň na vyrýsování jejich postav. 

 

Rada OSÚ AD uložila DŠ, MŠ a LF dalším jednáním v této věci na úrovni SLČR a s výrobcem kombinéz 

tak, aby návrh barevnosti i střihu byl dopracován v souladu s kvalitativními potřebami OSÚ AD (a 

dalších úseků) a s nimi souvisejícími technickými finesami výrobce DQ. 

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 
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36.13 

Rada bere na vědomí kondiční soustředění na Mallorce RDA muži květnu 2021. 

 

36.14 

Rada schvaluje přestup závodnice Kláry Dupalové v souladu s článkem 14, bod 14.1 přestupního 

řádu SLČR do TJ Sportovní klubu Ještěd k 14.5.2021 ze Ski klubu Ještěd, Hodkovická 52. 

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 

 

 

36.15 

Rada ukládá předsedům TRJ a šéftrenérům návrhy na úpravu kritérií do 15.6.2021. 

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Rada ukládá TRJ vypracování nových Pravidel pro dělení finančních prostředků závodníků 

juniorského věku v alpských disciplínách, zároveň ukládá sekretariátu AD zneplatnit s okamžitou 

platností „Pravidla pro dělení finančních prostředků“ vydané 12.září 2018. 

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Rada schvaluje EK do funkce šéftrenérky RDJ chlapců a pověřuje RV vyhotovením smlouvy. Smluvně 

zároveň ošetřit činnost šéftrenérky RDA žen, kterou schválila Trenérská rada žen.  

Pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 

 

 

Zapsala: Danuta Štrougalová 

Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek 

 


