
 

 

 
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ÚBD SLČR 
Liberec - 22. dubna 2017 
 

 

Účast: Delegáti s hlasem rozhodujícím: z 61 pozvaných přítomno 48   

  Hosté:  2 
 

Program:  1. Zahájení a organizační pokyny 

  2. Volba pracovního předsednictva a komisí 

  3. Zpráva mandátové komise 

  4. Schválení programu, jednacího řádu VH ÚBD 

   5. Zpráva o činnosti ÚBD SLČR za období 2016-2017,  

    plnění usnesení VH ÚBD 2016 

  6. Zpráva o hospodaření ÚBD SLČR za sezónu 2016-2017 

  7. Zpráva o činnosti STK v sezóně 2016-2017 

  8. Zpráva o soutěžích v sezóně 2016-2017 

  9. Zpráva Revizní komise ÚBD SLČR 

  10. Diskuse ke zprávám 

  11. Návrh rámcového rozpočtu ÚBD SLČR na sezónu 2017-2018 

  12. Návrh činnosti ÚBD SLČR na sezónu 2017-2018 

  13. Volba delegátů na Konferenci SLČR 2017 

  14. Různé 

  15. Diskuse 
  16. Usnesení a závěr 
 

 

1. Zahájení  

 P.Benc zahájil VH ÚBD v 10,10 hodin, přivítal delegáty a hosty VH ÚBD SLČR, 

 dále provedl organizační pokyny 

 

 Slavnostní ceremoniál 

 P.Benc: slavnostní předání SUPERPOHÁRU za sezónu 2016-2017  vítěznému 

 ČKS SKI Jilemnice, pohár převzal a poděkoval předseda klubu pan Stanislav 

 Henych 

  

2.  Volba pracovního předsednictva a komisí  

 Pracovní předsednictvo: P.Benc - předsedající VH ÚBD SLČR 

      R.Peštuka, V.Suchánek 



 

 

Mandátová komise:  L.Buchta, D.Hromádková, V.Chvátalová  

Návrhová komise:  Y.Hladíková, P.Mach, I.Roubíčková 

Zapisovatel VH:  J.Bartoňová 

Ověřovatel zápisu:  J.Michlová 

 

Schváleno optickou většinou DHR 

 

3. Zpráva mandátové komise:  

 V.Chvátalová: pozváno 61 DHR, přítomno: 48 DHR (78,69 %), hostů: 2 

 VH ÚBD SLČR je usnášeníschopná 

 

4.  Schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu VH 

 Schválení navrženého programu VH:  předložený návrh schválen optickou 

        většinou DHR 

 Schválení jednacího řádu VH:   předložený návrh schválen optickou 

        většinou DHR 

 

5.  Zpráva o činnosti ÚBD SLČR za období 2016-2017 

 

 A/ Zpráva o činnosti ÚBD SLČR za období 2016-2017 a kontrola usnesení 

 VH ÚBD 2016  

 P.Benc informoval delegáty, že VH 2016 pověřila Radu ÚBD dopracováním a 

 schválením činnosti a rozpočtu ÚBD na sezónu 2016-2017, což bylo splněno.   

 Dále se věnoval hodnocení činnosti ÚBD v sezóně 2016-2017. 

 - viz příloha zápisu č. 1 

 

 B/ L.Sacher: Zpráva o činnosti RD a STM ÚBD SLČR za období 2016-2017 

 - viz příloha zápisu č. 2 

 

6.  J.Bartoňová: Zpráva o hospodaření ÚBD SLČR v sezóně 2016-2017 

 - viz příloha zápisu č. 3 

 

7.  Z.Seidl: Zpráva o činnosti STK 2016-2017 

 - viz příloha zápisu č. 4 

 

8.  Z.Seidl: Zpráva o soutěžích 2016-2017 

 - viz příloha zápisu č. 5 

 

9.  V.Chvátalová: Zpráva revizní komise ÚBD SLČR 2016-2017 

 - viz příloha zápisu č. 6 



 

 

 

10. Diskuse 

 Zpráva o hospodaření 

 J.Novák - příspěvek na technické uspořádání republikových závodů – žádá, aby 

 RÚBD zrevidovala klíč na dělení příspěvku pořadatelům, podle něj je momentální 

 dělení nespravedlivé  

 L.Slonek - souhlasí s J.Novákem ohledně revize dělení příspěvku pořadatelům, 

 dále se ptá co všechno zahrnují náklady na  M-ČR v běhu na kolečkových lyžích 

 J.Bartoňová - vyjmenovala náklady na M-ČR KL, závod je finančně náročný – 

 třídenní, pro kategorie dospělých a dorostu, nutné zapůjčení kolečkových lyží, 

 součástí byla i tvorba videa 

 

 Zpráva o činnosti RD ÚBD 

 J.Novák - chybí mu osobní názor L. Sachera k hodnocení činnosti reprezent. 

 družstev, zejm. v hledání příčiny malé výkonnosti 

 Y.Hladíková - chybí jí zprávy o činnosti od trenérů jednotlivých RD 

 L.Slonek - chybí mu procenta plnění plánovaných cílů, statistika toho, co se 

 očekávalo a co se splnilo 

 P.Frühaufová - dle jejího názoru byla malá obsazenost závodů na MS a SP,  

 žádá o zdůvodnění výměny závodnic u RD-ženy na MS 

 L.Sacher - u běhu na lyžích není možné, aby na MS všichni odzávodili 

 všechno jako u biatlonu, běh na lyžích je jiný, náročnější 

 M.Petrásek - vysvětlil důvody startů M.Jakše na MS. V názoru na obsazování 

 sportovců v závodech MS a SP nesouhlasí s P.Frühaufovou, podle něj je 

 správné stavět závodníky tam, kde mohou uspět 

 P.Mach - nemyslí si, že na VH musí vystoupit trenéři RD 

 S.Henych - nesouhlasí s P.Machem ohledně vystoupení RD trenérů – vedení je 

 zodpovědné celému plénu, forma hodnocení sezóny je důležitá.  

 R.Peštuka - v loňském roce na VH vystoupila plejáda trenérů, jejichž zprávy 

 byly až nudné. Protože Statut neukládá, jak má ÚBD předložit zprávu o činnosti 

 RD, je to na rozhodnutí TR a výstup může přednést sportovní ředitel.  

 M.Georgiev - navrhuje, aby pro příští VH byl zpracován sborník zpráv – 

 hodnocení jednotlivých RD, který by byl zaslán delegátům VH. 

 S.Henych - L.Sacher sliboval na minulé VH výborné PR ÚBD – tato věc však 

 chyběla, navrhuje vrátit se např. k newsletteru 

 L.Sacher - pokud se výsledkově nedaří, je těžké zajistit kvalitní PR,  uznává 

 kritiku ohledně vedení webu ÚBD SLČR, ale myslí, že významnější je dnes 

 facebook ÚBD 

 S.Henych - v PR nejde o statistiku sledovanosti ale je potřeba zajistit 

 všeobecnou informovanost, aby všichni v rámci ÚBD byli vtaženi do dění. 



 

 

  

 Y.Hladíková - chybí jí zhodnocení a rekapitulace u sportovně talentované 

 mládeže a členské základny ÚBD 

 V.Haman - mělo by nás zajímat, jestli máme více/méně závodníků 

 v mládežnických kategoriích, jak si celkově jako úsek vedeme 

 

 Zpráva o činnosti STK ÚBD a soutěžích 

 J.Novák - postaršování sportovců – nesouhlasí s postaršováním, nemyslí si, že 

 je vhodné a správné - vede k porovnávání mezi kategoriemi až dokonce k 

 extrému: ženy  jsou porovnávány s dorostenkami 

 M.Petrásek - souhlasí s J.Novákem, je důležité, aby se závodníci naučili 

 vyhrávat závody ve své kategorii, taktéž porovnávání kategorií je špatné, tento 

 směr nepodporuje ani na mezinárodním poli 

 P.Mach - STK s postrašováním nesouhlasí a má v této otázce jednoznačný 

 názor - postaršování nikam nevede a způsobuje problémy 

 

 Zpráva o činnosti STK 

 S.Henych - chybí mu informace ohledně homologací běžeckých tratí 

 P.Mach - seznam homologovaných tratí visí na webu, klub, který žádá o 

 homologace, požádá Z.Seidla nebo J.Bartoňovou, dále informoval, že na 

 konferenci FIS v Mexiku se diskutoval i názor homologace zrušit  

 S.Henych - většina běžeckých tratí v ČR má několikrát prodlouženou 

 homologaci, proto je potřeba, aby homologační komisař tratě znovu na vlastní oči 

 viděl a zrevidoval 

 S.Henych - princip tvorby kalendáře závodů - navrhuje, aby bylo jedno M-ČR 

 (třídenní) u každé kategorie, pokud by bylo i u ml.žactva, pak na stejných tratích 

 jako st.žactvo 

  

 

Hlasování – Zpráva o hospodaření ÚBD 2016-2017 

Hlasování: Pro 48, proti 0 DHR, zdržel 0 DHR.  

Výsledek: Schváleno. 

 

 

11. Návrh prvního rámcového rozpočtu ÚBD SLČR 2017-18 

 L.Sacher  - předložil a okomentoval první návrh rámcového rozpočtu ÚBD na 

 sezónu 2017-2018 

 

 

 



 

 

 

   

        
 

  Diskuse k návrhu rámcového rozpočtu 

  V.Vaníček - nesouhlasí s tím, že pro ÚBD KSL je už několik let navrhováno jen 

  800 tisíc. 

  L.Sacher - Rada ÚBD o tom diskutovala, v případě navýšení rozpočtu ÚBD  

  (v rámci 3. návrhu rozpočtu SLČR) bude navýšen příspěvek na ÚBD KSL  

  2017-2018. 

  

  P.Frühaufová - projeví se navýšení na sportovně talentovanou mládež i  

  v podpoře  malých klubů? 

  L.Sacher - finance byly navýšeny v rámci SCM a SpS  
 

 J.Novák - u klíče na rozdělení financí v rámci STM není přesvědčen, že částky u 

 některých nejvíce financovaných klubů odpovídají  jejich činnosti. Pro následující 

 ZOH cyklus se chystá revize, proto apeluje na to, aby se klíč aktualizoval 

 smysluplně, tak aby odpovídal realitě. 

 

12. Návrh činnosti ÚBD SLČR na sezónu 2017-2018 

 L.Sacher  - okomentoval návrh činnosti ÚBD na sezónu 2017-2018 

 - návrh struktury řízení úseku + složení RD a RT - viz podkladový materiál - 

 příloha zápisu č. 7 

 - RD příprava bude povinná pro všechny reprezentanty od jara do podzimu  



 

 

 (80-90 dní), reprezentanti budou muset respektovat společné dny a plány trenérů 

 - pro RD-A je vrchol sezóny ZOH, předpokládá se účast 5 mužů a 5 žen  

 - závody SP, závody OPA - úkol pro TR bude vytvořit klíč nominací 

 - pro juniory/U23 je vrcholná akce MSJ/U23 v Gomsu 

 - RD OHN nemá vrcholnou akci, připravuje se společný kemp 

 - domácí závody - TR a STK připraví zimní termínovou listinu s ohledem na rotaci 

 OPA závodů, např. jen jedno M-ČR dospělých, pro dorost snížení závodů o 

 jeden 

 - ceny na domácí závody - probíhá jednání s firmou Decathlon s cílem zaštítit 

 všechny republikové závody 

 - připravuje se třídenní letní mistrovství běžců, sdruženářů a skokanů 

 - připravuje se letní termínová listina 

 - kolečkové lyže - hledá se způsob použití, cílem podpora závodů v ČR, 

 zejm. dorostu 

 - bude se dále pokračovat s produkcí videí na závodech 

 - zlepšení PR a informovanosti ÚBD 

 

 Diskuse k návrhu činnosti ÚBD 

 S.Henych - žádá, aby členem TR byl Z.Pavlásek jako trenér RD-OHN 

 J.Michlová - upozorňuje, že členové TR mají být schvalováni z pozice funkce a 

 ne jména 

 R.Peštuka - ptá se, proč není šéftrenér I.Jarva navržen do TR? 

 L.Sacher -  cílem funkce I.Jarvy je činnost při tréninku, u jeho účasti na schůzích 

 je komplikace s angličtinou a bydliště mimo ČR (je neefektivní létat do ČR jen 

 kvůli schůzi), když bude v ČR, může být pozván na TR jako host 

 J.Černý, J.Novák - žádají o informaci o objemu práce šéftrenéra, co bude mít na 

 starosti, v čem bude fungovat, jaké budou finanční náklady na jeho činnost 

 L.Sacher - zatím není podepsána smlouva, vše se finalizuje, shoda je, že by tu 

 měl být v poměru: 90 % příprava a 10% závody a to nejen SP, ale i M-ČR, 

 celkem to je cca 130 dnů. Nebude to podpora jen pro RD-A, ale i pro RD-J a 

 STM. Kromě jeho platu, se kterým se počítá v rámci rozpočtu, je potřeba získat 

 další finance na jeho vícenáklady ze soukromého sektoru.  

 P.Frühaufová - pokud má VH schvalovat návrh činnosti RD - měla by být u 

 návrhu trenérského zabezpečení RD mužů a žen vypsána jména a ne jen 

 „asistent“, jmenovitě dáno to nemusí být u RD-J - tam stačí specifikace, že 

 asistenti jsou z řad vedoucích trenérů SCM, dále žádá, aby bylo stanoveno 

 minimální vzdělání pro trenéry a asistenty. 

 M.Petrásek - je možné, že se změní navrhované složení RD? 

 L.Sacher, M.Georgiev - složení RD se bude projednávat v rámci oponentur RD a 

 může dojít ke změnám 



 

 

 

 M.Perásek,Frühaufová - pak ale musí VH brát návrh jen na vědomí 

 J.Michlová - upozornila, že do RD se nebude doplňovat, ale jen vyřazovat 

 v případě, že navržený člen nemůže nebo nechce být zařazen 

 

Hlasování o návrhu rámcového rozpočtu ÚBD 2017-2018 

Hlasování: Pro 47 DHR, proti 0 DHR, zdržel 1 DHR.  

Výsledek: Valná hromada schválila návrh rámcového rozpočtu ÚBD 2016-2017.  

 

Hlasování o návrhu činnosti ÚBD 2017-2018 

Hlasování: Pro 37 DHR, proti 0 DHR, zdržel 7 DHR.  

Výsledek: Valná hromada schválila návrh činnosti ÚBD 2017-2018 a pověřuje 

Radu ÚBD jeho dalším projednáním a dopracováním. 

 

13. Volba delegátů za ÚBD na Konferenci SLČR 2017 včetně náhradníků 

 P.Benc předložil návrh DHR na Konferenci SLČR a jejich pořadí: 

1. Pavel Benc 

2. Roman Peštuka 

3. Stanislav Henych 

4. Vladimír Kopal 

5. Zbyněk Pavlásek 

6. Jana Michlová 

7. Lukáš Sacher 

8. Václav Suchánek 

9. Yveta Hladíková 

10. Jitka Bartoňová 

11. Michal Kučera 

12. Ondřej Szabó 

13. Pavel Hlava 

14. Pavel Kolář  

15. Jiří Baroš  

16. Vojtěch Vaníček  

17. Jiří Zapletal 
18. Vladislav Černý 
19. Arnošt Hlaváček 

 

Hlasování o návrhu delegátů za ÚBD na Konferenci SLČR 20.5.2017 

Hlasování: Pro 44 DHR, proti 0 DHR, zdržel 0 DHR.  

Výsledek: Schváleno. 

 



 

 

 

14. Klíč na VH ÚBD 2018 

 Návrh: 

 1. Jeden delegát s hlasem rozhodujícím za každých započatých 100  členů  

  ÚBD KSL se zaplaceným příspěvkem na rok 2018  

 2. Členové Rady ÚBD SLČR 

 

Hlasování o návrhu klíče na VH ÚBD 2018 

Hlasování: Pro 44 DHR, proti 0 DHR, zdržel 0 DHR.  

Výsledek: Schváleno. 

 

15.  Různé 

 J.Čeřovský  - informoval delegáty o aktuální finanční situaci SLČR 

 - zhodnotil výslednost - všeobecně byla v lyžování horší, pevně však věří, že se 

 v budoucnu zlepší 

 - okomentoval a zhodnotil stav členské základny SLČR, rozdělení členských 

 příspěvku na 100Kč a 300Kč, celkově se počet členů SLČR navýšil. Apeluje, aby 

 kluby přihlašovali všechny své členy a to aktivní i neaktivní.  

 - kladně hodnotí spolupráci mezi řediteli SK, SL a BD v přípravě společného  M-

 ČR, bylo požádáno o dotaci z Libereckého kraje, rád pomůže i na poli 

 marketinkovém 

 - zhodnotil PR SLČR – nejdůležitější pro PR jsou úspěchy, facebook je důležitá 

 záležitost, je na něj kladen mnohem větší důraz i ze strany partnerů 

 - zdůraznil důležitost obsazenosti, resp. počtu startujících na MS klasiků a AD - 

 v rámci FIS se jedná o jeden z nejdůležitějších klíčů pro rozdělování financí na 

 svazy   

 - do budoucna je důležité táhnout za jeden provaz, a i když situace není růžová, 

 zatnout zuby a překonat všechny animosity.  

 

 

16.  USNESENÍ VALNÉ HROMADY ÚBD SLČR 

 

A/ Valná hromada ÚBD SLČR bere na vědomí: 

- zprávu o činnosti ÚBD SLČR za rok 2016/17 

- kontrolu Usnesení VH ÚBD SLČR 2016 

- zprávu o činnosti STK ÚBD za rok 2016/17 

- zprávu revizní komise ÚBD SLČR 2016/17 

- zprávu o soutěžích v sezóně 2016/17 

 



 

 

 

B/ Valná hromada ÚBD SLČR schvaluje: 

- návrh činnosti ÚBD SLČR na rok 2017/18 

- návrh prvního rámcového rozpočtu ÚBD SLČR pro období od 1.5.2017 do 30.4.2018 

- navržený program VH ÚBD SLČR 

- jednací řád 

- zprávu o hospodaření ÚBD SLČR za rok 2016/17 

- klíč DHR na VH ÚBD SLČR na rok 2018 v předloženém znění 

 

C/ Valná hromada ÚBD SLČR zvolila: 

- pracovní předsednictvo ve složení předsedající Roman Peštuka, Pavel Benc, Václav 

Suchánek 

- pracovní komise 

o mandátovou ve složení Dagmar Hromádková, Lubomír Buchta, Věra 

Chvátalová 

o návrhovou ve složení Yveta Hladíková, Iveta Roubíčková, Petr Mach 

- zapisovatele Jitku Bartoňovou a ověřovatele zápisu Janu Michlovou 

- delegáty ÚBD SLČR na Konferenci SLČR 2017 (včetně náhradníků) v následujícím 

pořadí: 

1. Pavel Benc 

2. Roman Peštuka 

3. Stanislav Henych 

4. Vladimír Kopal 

5. Zbyněk Pavlásek 

6. Jana Michlová 

7. Lukáš Sacher 

8. Václav Suchánek 

9. Yveta Hladíková 

10. Jitka Bartoňová 

11. Michal Kučera 

12. Ondřej Szabó 

13. Pavel Hlava 

14. Pavel Kolář  

15. Jiří Baroš  

16. Vojtěch Vaníček  

17. Jiří Zapletal 
18. Vladislav Černý 
19. Arnošt Hlaváček 



 

 

 

D/ Valná hromada ÚBD SLČR ukládá: 

- řediteli disciplíny zajistit účast trenérů RD na VH ÚBD 2018 

- sekretariátu ÚBD předložit v předstihu zprávy o činnosti jednotlivých reprezentačních 

družstev v jednom sborníku, který bude zaslán na předsedy ÚBD KSL SLČR 

minimálně 3 dny před konáním VH 

- TR ÚBD SLČR zajistit jasné stanovisko k otázce startu závodníků ve vyšších 

kategoriích 

- Radě ÚBD SLČR provést revizi pravidel pro příspěvky pořadatelům republikových 

závodů 

- Radě ÚBD SLČR navýšit příspěvek KSL v případě navýšení příjmové části rozpočtu 

SLČR oproti prvnímu návrhu v kapitole registrovaný závodník 

- Radě ÚBD SLČR zajistit, aby všichni trenéři a asistenti u reprezentačních družstev a 

výběrů měli trenérskou licenci „A“, případně zahájili studium na licenci „A“ 

 

Hlasování o návrhu usnesení VH ÚBD  

Hlasování: Pro 47 DHR, proti 0 DHR, zdržel 0 DHR.  

Delegáti schválili usnesení VH ÚBD SLČR 2017.  

 

 

P.Benc - ukončil VH ÚBD, poděkoval všem DHR za účast a pozornost. 

 

 

 

        Zápis: Jitka Bartoňová 

        Ověřovatel zápisu:  Jana Michlová 

           

        Liberec 22. 4. 2017 

 

 

 


