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Zápis č. 3/2022 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 21.7.2022 
 

Praha 21.7.2022  

 

Přítomni za Radu: L.Forejtek (LF) , M.Štěpán (MŠ), L. Trejbal (LT), E.Jelínková (EJ), R.Varga 

(RV), F.Brýdl (FB) do 18:30 

Omluven: S.Kmoch(SK)  

Hosté: D.Štrougalová (DŠ), M.Jaroušová (MJ), D. Trávníček (DT), J. Fiedler (JF), J. Matějů(JM) 

od 16:15 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a usnesení 

3. Mediální bonus s výpočtem financí 

4. Ekonomika  

5. SpS hodnocení finance II.pol.2022 

6. Strategie  

7. Skiareály – program „hřiště“ 

8. Různé  

- Nymburk kemp 

- J. Fiedler – informace z reprezentace 

- J. Matějů – strategie mládež 

 

Rada schvaluje program a účast hostů. 

Pro 6 – Zdržel se 0 – Proti 0 

 

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 roku 2022. 

Tento úkol bude řešen v návaznosti na upřesnění dalšího vyhlášení. LF podal podrobnější 

informaci k možnému programu, na kterém se nadále pracuje. 
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2.3 

DQ – podklad pro dodatek smlouvy 

Rada bere na vědomí a pověřuje RV a DŠ dokončit dodatkem smlouvy s DQ. 

Úkol trvá 

 

2.14 

Seznam areálů na trénování a pořádání závodů 

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

Harrachov. 

Na základě dohody s prezidentem SLČR DŠ a LF vypracuje předběžný rozpočet EC 2024 muži, 

kvůli plánování rozpočtů VSA a SLČR. Rozpočet bude připraven v průběhu srpna 2022. 

 

 

3.1 

Plnění mediálního kodexu 

Rada souhlasí s předloženým plnění a pověřuje DŠ připsáním na interní účty. 

Pro 6 – Zdržel se 0 – Proti 0 

 

3.2 

Ekonomika 

MŠ předložil výsledky hospodaření OSU AD k 30.6.2022 a konstatoval pozitivní finanční bilanci 

úseku. MŠ dále informoval o tom, že má v plánu na další radě 16.8.2022 předložit návrh úprav 

rozpočtu OSU AD 2022 zohledňující některé nové informace a příjmy. 

Členové VV SLČR DT a FB informovali radu OSU AD o rozhodnutí VV SLČR zatím neuvolňovat 

finanční prostředky na blokované na SnowJam z rezervního fondu SLČR. 

 

Financování SpS rozdělení II. pol. 2022 

Rada schvaluje předložené financování na II. pol. 2022 pro Sportovní střediska mládeže. 

Vyúčtování dokladů probíhá čtvrtletně k 30.9.2022 a k 31.12.2022. 

 

3.3. 

Strategie – hřiště – L. Trejbal, J. Matějů 

Proběhla delší diskuze o budoucnosti mládežnického lyžování v AD, DT doplnil nadúsekovou 

strategií. 

Jiří Matějů bude dále spolupracovat s LT a připraví pro STK postupné kroky konceptu 

mládežnického lyžování 2022 – 2026. 

Hledat společná témata/SLČR – „hřiště“ 

 

3.4 

Kritéria hodnocení SpS od sezóny 2023 

MŠ představil návrh kritérií a rada pověřila Jirku Matějů doplněním do příští Rady (16.8.2022) 
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3.5 

Měření fluoru na sjezdových lyžích = nové/staré/přemazané 

Jan Fiedler informoval podrobněji o testování organizované FIS. V tuto chvíli Rada nebude 

předkládat žádné doporučení a počkáme na kvalifikovaný výstup k této problematice ze strany 

FIS. 

 

3.6  

Sportovní kemp Nymburk 

Jan Fiedler informoval, jak jsou plněny plány přípravy reprezentace dospělých. Z důvodů 

šetření nákladů bude v některých destinacích probíhat souběžně příprava i reprezentačního 

družstva juniorů. 

Velké omezení evropských ledovcových středisek, problematický je úbytek sněhu. Jedná se i 

o kempu v Chile (pro část týmu RD dospělých). 

 

Matěj Kutlík informoval o kempech RDJ, které proběhly – seznámení s novou koncepcí 

v přípravě juniorů. Dále proběhla informace o probíhajícím soustředění v Nymburce. 

Dopolední trénink rozdělený pro reprezentaci a pro členy SCM. Odpoledne se spojují do 

společného tréninku. 

 

Rada bere na vědomí zprávy o činnosti obou trenérů, rada obou trenérům poděkovala za jejich 

dosavadní práci. Zpětná vazba od účastníků soustředění je také více než pozitivní. 

 

3.7 

Mezinárodní závody FIS MASTERS sezóna 2022/23. 

Rada schvaluje předložený kalendář pro pořádání – 3.- 5.2.2023 Rokytnice n J. a 11.-12.3.2023 

Pec pod Sněžkou. 

 

3.8 

WC 2023 

Příprava SP 2023 probíhá dle plánu. OV SP 2023 pracuje ve složení Petr Záhrobský ml. (SLČR), 

Ladislav Forejtek (SLČR), Max Gottfried (Melida), René Hroneš (Melida), Viktor Valta (Sport 

Invest). 15.7.22 proběhla 3. Schůzka širšího OV za účasti všech odpovědných osob za jednotlivé 

úkoly. Tomáš Lipanský (ředitel závodu) informoval o přípravě kopce a plnění úkolů z letní 

inspekce FIS. Max Gottfried zkontroloval plnění úkolů z posledního OV, Danuta Štrougalová 

podala informace o rezervacích ubytování účastníků i pořadatelů. Viktor Valta informoval 

účastníky o marketingové přípravě akce. V závěru bylo konstatováno, že přípravy SP 2023 

probíhají dle plánu. Byly rozděleny úkoly na další období. Další jednání rozšířeného OV je 

naplánováno na 29.8.2022 ve Špindlerově Mlýně. 

10.7. Proběhlo jednání na NSA ohledně kontroly a doplnění žádosti o zařazení SP 2023 jako 

akci VSA mimořádných důležitosti. V této kategorii je garantována výše dotace rozhodnutím 

vlády. Výstupem tohoto jednání je úprava finální studie, úprava jednotlivých položek rozpočtu 

v souladu s pravidly NSA a předložení finálního upraveného materiálu prostřednictvím NSA na 

program vlády.  
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NSA na schůzce informovala pořadatele, že všechny strany musí striktně dodržovat pravidla 

dotací a všechny předpisy související s vyúčtováním státních dotací.  

V souladu s touto informací musí OV přijmout a nastavit vnitřní procesy, které zajistí účtování 

akce v souladu s informacemi od NSA. 

 

  

 

3.9 

Poděkování, informace 

F. Brýdl poděkoval Martinovi Š. za činnost ve VV v minulém období. FB bude přednostně dávat 

prostor účasti ve VV SLČR. Shrnul informace z dnešního VV. 

 

D. Trávníček velmi pěkně pojmenoval naši hlavní problematiku – finance, lidi/osoby a 

obsazení, zároveň nasazení zúčastněných. DT dále pochválil úsek AD s předloženým 

strategiemi zpracovanými Jirkou Matějů a Lubošem Trejbalem, vyzval AD k dotažení strategií 

a ve spolupráci s velkým svazem tyto předkládat potřebným institucím a organizacím. Termín 

předložení strategie žákovského a předžákovského lyžování je srpen 2022. 

 

DT navrhuje využít výroční 120 let SLČR v roce 2023 pro další zviditelnění SLČR. 

 

3.10 

TRž 

Jiří Matějů představil strategii a koncepci mládežnického lyžování. Představil návrh kalendáře 

žactva. O předložených materiálech proběhla diskuse. Rada ukládá JM aby ve spolupráci s LF 

a DŠ předložil na dalším jednání Rady finální verzi pro rok 2022-2023. Úkoly, které z toho 

vyplynou pro činnost úseku budou hlasovány na dalším jednání rady OSÚ. 

 

 

3.11 

Rada SLČR požaduje po VV SLČR, aby se finance blokované v rezervním fondu SLČR na 

pořádání Snowjamu po přidělení dotace NSA uvolnily a byly v souladu se záměrem 

předchozího VV SLČR rozděleny klíčem mezi úseky k financování jejich sportovní činnosti. 

Pro 5 – Zdržel se 0 – Proti 0 

 

 

Zapsala: Danuta Štrougalová 

Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek, Luboš Trejbal 

 


