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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY ÚBD SLČR č.8 
Praha – sídlo SLČR (Cukrovarnická 483/42, Praha 6), 25. října 2022 
  
Přítomni:   
Rada ÚBD: Aleš Vaněk, Aleš Razým, Josef Gabriel, Tomáš Valoušek  
  Připojeni online: Petr Kubíček, Lukáš Sacher 
RK ÚBD:   Věra Chvátalová  
  Připojeni online: Václav Suchánek, Yveta Hladíková 
Ředitel ÚBD: Štěpán Kaliba 
Hosté:  Petr Mach, Jan Franc, Aleš Lejsek 
Zapisovatel: Jitka Bartoňová 
 

Program:    

1.  Schválení programu jednání, připomínky, doplnění. 
2.  Schválení zapisovatele a ověřovatele 
3.  Kontrola a schválení zápisu a usnesení z jednání Rady ÚBD č.7  
4.  Informace o finanční situaci ÚBD SLČR 
5.  Informace o činnosti SLČR – VV SLČR a PDR SLČR 
6.(10.) Kooptace člena Rady ÚBD za odstoupivšího Lukáše Bauera 
7.(6.)  Činnost ÚBD SLČR 
8.  Reprezentace ÚBD SLČR  
9.(7.)  Termínová listina ÚBD SLČR 2022-2023, pořadatelé republikových závodů 
10.(9.) Sportovně talentovaná mládež ÚBD SLČR  
11.  Bílá stopa 2030+ 
12.  Různé 

Jednání Rady ÚBD začalo v 15:00 hodin. 

 
1. Schválení programu jednání, připomínky, doplnění 

Aleš Vaněk přivítal přítomné členy Rady ÚBD, konstatoval, že Rada ÚBD je usnášeníschopná 
a předložil návrh programu. Členové Rady se dohodli na změně pořadí některých bodů. 

 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/1: Rada ÚBD schválila program jednání Rady ÚBD č.8.  

 Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
Aleš Vaněk poděkoval členům Rady za pochopení ohledně přeložení schůze z původně 
plánovaného termínu (20.10.2022) a informoval, že prezident SLČR David Trávníček, 
generální sekretář SLČR Jan Šindelář a člen VV SLČR Lukáš Heřmanský se chtěli jednání 
v původním termínu zúčastnit, nový termín jim bohužel nevyhovoval, proto se zúčastní některé 
z dalších schůzí.  
 
2. Schválení zapisovatele a ověřovatele  

Aleš Vaněk navrhl ověřovatele zápisu Aleše Razýma a Tomáše Valouška, zapisovatele Jitku 
Bartoňovou.  

 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/2:  Rada ÚBD schválila ověřovatele zápisu Aleše 
Razýma a Tomáše Valouška, zapisovatele Jitku 
Bartoňovou. 

 Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel 0 
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3. Kontrola a schválení zápisu a usnesení z jednání Rady ÚBD č.7 

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/3:  Rada ÚBD schválila zápis z jednání Rady ÚBD č.7.  

 Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
 
4. Informace o finanční situaci ÚBD SLČR 

Aleš Vaněk okomentoval předložené čerpání cash flow SLČR a čerpání CSS k 30. 9. 2022. 
Informoval, že se připravuje rozpočet ÚBD 2023 se záměrem umořit mínusový zůstatek na 
CSS a okomentoval podkladový materiál. Od příští sezóny bude nastaveno omezení u 
palivových karet ccs a principy používání vozidel ÚBD k osobnímu využití. 
Proběhla diskuse k podkladovým materiálům, ve které vystoupili J. Gabriel, T. Valoušek, A. 
Vaněk, V. Chvátalová. 
Aleš Vaněk informoval o aktuální situaci ohledně partnerů ÚBD, dále informoval, že proběhlo 
velmi konstruktivní jednání s agenturou Raul týkající se nastavení spolupráce SLČR a Jizerské 
50. 

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/4:  Rada ÚBD vzala na vědomí informace o finanční 
situaci ÚBD SLČR.  

 
 
5. Informace z činnosti SLČR – VV SLČR a DR SLČR 

Aleš Vaněk informoval o činnosti SLČR od posledního jednání Rady ÚBD a přednesl některé 
body a výstupy z jednání VV SLČR dne 11. 10. 2022 a jednání PDR SLČR 14. 10. 2022: 
- informoval o přípravě sloučení OSÚ skoku na lyžích a OSÚ severské kombinace včetně 
důvodů 
- informoval o zahájení činnosti Etického panelu SLČR 
- informoval o probíhající revizi všech směrnic SLČR  

- informoval o apelu VV SLČR na dodržování ekonomických pokynů jednotlivými odbornými 
úseky SLČR, dokončuje se jednotná analytika čerpání CF SLČR pro všechny OSÚ  
- informoval o přípravách oslavy 120 let založení SLČR, k tomuto výročí bude vydána kniha 
- informoval o aktuální situaci ve skiareálech SA Špindlerův Mlýn a SA Harrachov 
- uzavřena smlouva s E. Adamczykovou, projednává se RD smlouva s E. Ledeckou 
- uzavřena smlouva se společností Audi a AutoPalace Group 
- uzavřena čtyřletá smlouva s Oakley (slevy pro členy SLČR), poděkování ÚBD za 
spoluzprostředkování 
- schválena žádost ÚBD o znovu získání akreditace SLČR na školení licence B a A 
- informoval o aktuální situaci ohledně založení nových společností (s.r.o.)  
- informoval o jednání s dalšími potencionálními svazovými partnery  
 
Proběhla diskuse.  
Štěpán Kaliba na dotaz Lukáše Sachera informoval, že probíhají jednání ohledně možnosti 
využití automobilů Audi našimi sportovci v rámci automotive SLČR.  
Aleš Vaněk na dotaz Josefa Gabriela informoval o přípravě jednání prezidenta SLČR s Jiřím 
Hamzou ohledně situace ve ski areálu v Novém Městě na Moravě.  
 
Aleš Razým a Věra Chvátalová doplnili informace ze schůze Pléna DR SLČR.  
- schválen návrh na zastoupení SLČR v orgánech FIS 
- rozhodnuto o setrvání sídla SLČR na současné adrese v Cukrovarnické ulici 
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- diskutována praktická stránka nových kritérií rozdělení stabilizačního fondu SLČR ve vztahu 
ke krajským svazům lyžařů  

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/5:  Rada ÚBD vzala na vědomí informace o činnosti 
SLČR.  

 
6. Kooptace člena Rady ÚBD za odstoupivšího Lukáše Bauera 

Aleš Vaněk pozval na návrh Josefa Gabriela a Lukáše Sachera na jednání Rady ÚBD Petra 
Macha a požádal ho o přednesení prezentace jeho činnosti v rámci Rady ÚBD. 

15:57 hodin - příchod Petra Macha 

Petr Mach informoval členy Rady, že jeho kooptace do Rady ÚBD není aktuálně možná 
z důvodu, že v rámci SLČR není ještě volný (stále je ve funkci ekonomického ředitele SLČR a 
bude připravovat první návrh rozpočtu SLČR), proto by jeho kooptace musela být provedena 
později, dále informoval, že nemůže slíbit, že bude případnou činnost člena Rady ÚBD časově 
stíhat při svém novém zaměstnání. Hlavní záměr jeho činnosti je využití jeho zkušeností 
v běžeckém lyžování na republikové a mezinárodní úrovni. 

16:16 hodin - odchod Petra Macha 

 

Aleš Vaněk otevřel diskusi k řešení kooptace sedmého člena Rady ÚBD, ve které každý člen 
Rady vyjádřil svůj názor. Všichni se dohodli, že proběhne hlasování o 5 návrzích:  

1. návrh na kooptaci Zdeňka Lacigy do Rady ÚBD: hlasování: pro 1, proti 5, zdržel 0 – návrh 
nebyl schválen 

2. návrh na kooptaci Jakuba Gräfa do Rady ÚBD: hlasování: pro 0, proti 6, zdržel 0 – návrh 
nebyl schválen 

3. návrh na kooptaci Jana Hamra do Rady ÚBD: hlasování: pro 4, proti 2, zdržel 0 – návrh byl 
schválen 

4. návrh na kooptaci Petra Macha do Rady ÚBD: hlasování: pro 2, proti 3, zdržel 1 – návrh 
nebyl schválen 

5. návrh zvolit sedmého člena Rady ÚBD na VH ÚBD: hlasování: pro 2, proti 4, zdržel 0 – 
návrh nebyl schválen 

 

 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/6:  Rada ÚBD schválila kooptaci sedmého člena Rady 
ÚBD pana Jana Hamra. 

 Hlasování: přítomno 6 členů, pro 4, proti 2, zdržel 0 
 
 
7. Činnost ÚBD SLČR  

Štěpán Kaliba vyjádřil zklamání nad zákulisním jednáním některých členů Rady ÚBD, mrzí ho, 
že vedení ÚBD netáhne za jeden provaz, a to v situaci, která je pro organizaci ÚBD extrémně 
náročná, rád by, aby se věci do budoucna řešily u stolu napřímo, abychom tuto i příští sezónu 
všichni zvládli. 

Dále informoval o činnosti ÚBD v období od minulého jednání Rady ÚBD:  
- kladně zhodnotil proběhlé závody M-ČR KL Liberec / Bedřichov a poděkoval předsedovi TJ 
Dukla Liberec Tomáši Valouškovi za výborné uspořádání 
- předložil aktuální informaci ve věci spolupráce ÚBD s firmou Madshus prostřednictvím 
Norských fondů, do realizace bude zahrnut centrální svaz, proto se dalšího setkání zúčastní i 
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generální sekretář SLČR. Dále informoval, že byla v této věci oslovena i laboratoř na 
Holmenkolenu.  
- informoval o výstupech z podzimní konference FIS v Zurichu 28.-30. 9. 2022 (účast za ÚBD 
K. Eretová, P. Mach, J. Vodrážka, Š. Kaliba)  
- informoval o výstupech ze semináře FIS pořadatelů severských disciplín v Praze 7.- 9. 10. 
2022 (účast D. Trávníček, P. Mach, Š. Kaliba, J. Baier), bohužel se nemohl zúčastnit nikdo za 
SK Nové Město n. M.  
- informoval o výstupech z podzimní schůze OPA Nordic Commission 11. 10. 2022 
- informoval o přípravě školení trenérů licence C 1. část - 4.- 6.11.2022 
- připravuje se prodej baterie kolečkových lyží (3 roky staré) ÚBD, s firmou Swenor je domluven 
nákup nových KL 
- informoval o možnostech řešení náhrady za zničené servisní vozidlo VW Crafter (po nehodě 
servisu), popsal dvě nabídky od VW Užitkové vozy.  
 
Josef Gabriel informoval o proběhlém FIS TD semináři Planica 14.-16. 10. 2022 (účast P. 
Mach, J. Gabriel, J. Tejchman, M. Kučera, J. Vodrážka), dále informoval o přípravě Podzimního 
lyžařského semináře STK a TD 25. - 26. 11. 2022 v Novém Městě n. M. 
 

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/7:  Rada ÚBD vzala na vědomí informace o činnosti ÚBD 
SLČR.  

 
 
17:29 hodin - odchod Petra Kubíčka 
Přestávka do 17:40 hodin 
17:40 hodin - příchod reprezentačních trenérů Jana France a Aleše Lejska 
 
 
8. Reprezentace ÚBD SLČR 

Příprava a činnost reprezentačních družstev ÚBD  

Aleš Lejsek informoval o přípravě RD-B 
Na dotaz Aleše Vaňka informoval o zdravotním stavu Tomáše Lukeše, jeho stav se zlepšuje, 
aktuálně trénuje bez omezení. Na dotaz Josefa Gabriela informoval o zapojení Kryštofa 
Zatloukala do přípravy v RD-B, výborně zapadl do týmu. Štěpán Kaliba doplnil informaci o 
aktuálním zdravotním stavu K. Zatloukala (zlomená klíční kost, intenzivně rehabilituje, trénink 
zaměřen na běh).  

Jan Franc informoval o přípravě RD-A.  
Příprava dosud probíhá dle plánu. Informoval o zdravotní stavu Ondřeje Černého (trhání 
osmiček, tréninkový výpadek). Na dotaz Aleše Vaňka informoval o plánu začlenění Kateřiny 
Razýmové. Na dotaz Lukáše Sachera informoval o aktuální stavu plnění online TD Yarmill: TD 
jsou plněny jako v předchozích letech. Štěpán Kaliba doplnil, že do online TD Yarmill byl 
rozšířen přístup i zástupci RSC Dukla Michaelu Georgievovi, společně s ním TD kontroluje. 

 
Návrh nominačních kritérií na významné soutěže 2023  

Jan Franc okomentoval a odůvodnil předložený návrh nominačních kritérií na MS Planica a 
zodpověděl konkrétní dotazy členů Rady. 

18:04 hodin - odchod Jana France a Aleše Lejska 
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Proběhla diskuse k návrhu nominačních kritérií. Aleš Razým navrhl Radě zamyslet se do 
budoucna nad možností nastavení dlouhodobých nominačních kritérií na významné soutěže. 

 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/8:  Rada ÚBD schválila nominační kritéria na významné 
soutěže 2023. 

 Hlasování: přítomno 5 členů, pro 5, proti 0, zdržel 0 

 Příloha zápisu č.1 - Nominační kritéria na významné soutěže běhu na lyžích 2023 

 

Štěpán Kaliba informoval, že Pavlína Votočková ukončila spolupráci s RSC Dukla Liberec a 
popsal důvody. Členkou RD-B zůstává, bude pokračovat v RD režimu, náklady na další 
přípravu si bude hradit sama.  

Proběhla diskuse. 

 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/9:  Rada ÚBD vzala na vědomí informaci Štěpána 
Kaliby o ukončení spolupráce Pavlíny Votočkové 
s RSC Dukla. 

 

18:32 hodin - odchod Věry Chvátalové 

 
Štěpán Kaliba informoval o záměru na doplnění realizačního týmu reprezentace o trenéra 
Ondřeje Dudka (vykrytí nejhektičtějších období v závodní sezóně - TDS, MS). Z finančního 
hlediska se s tím v rozpočtu ÚBD počítá. Aleš Vaněk požádal o předložení plánu akcí, kterých 
se bude účastnit. 
 
Štěpán Kaliba na žádost Lukáše Sachera a Tomáše Valouška informoval o přípravě 
organizace MS J/U23 2023 v kanadském Whistleru. 
Proběhla diskuse k počtu sportovců, které může ÚBD vzhledem k aktuální finanční situaci na 
MS J/U23 zabezpečit se závěrem, že aktuálně je to 7 sportovců. Dále byl diskutován návrh na 
možnost finanční spoluúčasti sportovců na MS J/U23. 
 
 
9. Termínová listina ÚBD SLČR 2022-2023, pořadatelé republikových závodů 

Připomínky k návrhu termínové listiny ÚBD 2022-2023  
Rada ÚBD diskutovala došlé připomínky k návrhu termínové listiny ÚBD (verze 8 - TR ÚBD) 
týkající se zejména termínu konání závodu ČP st. žactva 20.- 21.1.2023 (těsně před ZODM) a 
vyjádření STK ÚBD k těmto připomínkám: STK ÚBD konstatovala, že správné je závodit, proto 
prověřovala možnosti některých pořadatelů na uspořádání závodu žactva v jiném než 
navrženém termínu, bohužel bez úspěchu. Proto se vzhledem k reakcím některých trenérů, 
kteří mají se závodem v tomto termínu problém, přiklonila k variantě závody zrušit.  

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/10:  Rada ÚBD schválila návrh termínové listiny ÚBD 
2022-2023 – TR ÚBD (verze 8) s tím, že závod ČP st. 
žactva (19.-20.1.2023) se ruší.  

 Hlasování: přítomno 5 členů, pro 5, proti 0, zdržel 0 

 Příloha zápisu č.2 - Termínová listina ÚBD 2022-2023 

 

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/11:  Rada ÚBD vzala na vědomí návrh propozic na ZODM 
2023.  
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Dále proběhla diskuse k pravidlům tvorby termínové listiny ÚBD se závěrem, že je potřeba 
sjednotit všechny dokumenty ÚBD upravující způsob přípravy návrhu termínové listiny. 
 
Startovné na republikových závodech ÚBD 2022-2023 
Rada ÚBD diskutovala návrh STK ÚBD na zvýšení startovného na republikových závodech 
v sezóně 2022-2023 ze dne 17.10.2022 podpořený souhlasem TR ÚBD se zvýšením 
startovného o 100 Kč (usnesení TR ÚBD č.8/6/14.09.2022). Důvod návrhu: nutnost podpory 
pořadatelů republikových závodů, kterých ubývá a není možné sestavit dostatečně kvalitní 
termínovou listinu. Aleš Vaněk vyjádřil se zvýšením startovného nesouhlas. 

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/12:  Rada ÚBD schválila navýšení startovného na 
republikových závodech ÚBD v sezóně 2022-2023 
na: 200 Kč žactvo, 300 Kč dorost, 300 Kč dospělí.  

 Hlasování: přítomno 5 členů, pro 4, proti 1, zdržel 0 
 
 
10. Sportovně talentovaná mládež ÚBD SLČR  

Aleš Razým informoval, že z důvodu jeho nemoci a poté pracovní vytíženosti byla činnost 
pracovní skupiny pro řešení systému STM s cílem přípravy návrhu systému STM na příští 
období pozastavena a požádal o prodloužení termínu pro předložení návrhu. 

Proběhla diskuse se závěrem, že termín schválení návrhu systému STM na další období je 
prodloužen do konce roku 2022.  
 
 
11. Strategie Bílá stopa 2030+ 

Aleš Vaněk informoval o aktuální situaci ve věci prezentace závěrečné zprávy dotazníkového 
šetření dle požadavku Rady ÚBD (usnesení č.5/10/21.7.2022), informoval, že od Stanislava 
Henycha obdržel soubor podkladů k prezentaci, který předá sekretariátu ÚBD a bude zaslán 
všem členům Rady.   
Dále informoval, že v nejbližších dnech předloží členům Rady 2-3 termíny vhodné pro 
uspořádání samostatného jednání Rady ÚBD jenom k tomuto tématu.  

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/13:  Rada ÚBD vzala na vědomí informace předsedy ÚBD 
ve věci Bílá stopa 2030+  

 
 
12. Různé 
 
1. Žádost TJ Dolní Lomná o vyjádření podpory projektu na rekonstrukci klubovny, která je ve 

vlastnictví TJ Dolní Lomná z.s. (název projektu: Regiony SK/TJ 2022, program č.16252 

Regionální sportovní infrastruktura). 

 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.8/14:  Rada ÚBD podporuje projekt na rekonstrukci 
klubovny ve vlastnictví lyžařského běžeckého klubu 
TJ Dolní Lomná z.s. (název projektu: Regiony SK/TJ 
2022, program č.16252 Regionální sportovní 
infrastruktura). 

 Hlasování: přítomno 5 členů, pro 5, proti 0, zdržel 0 
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2. Tomáš Valoušek poděkoval Michaelu Georgievovi za výrazný podíl na rekonstrukci 
asfaltové dráhy v lyžařském areálu Liberec Vesec. 
 
3. Tomáš Valoušek požádal o předložení přehledu personálních nákladů na sportovního 
ředitele ÚBD a sekretáře ÚBD za posledních 5 let. Proběhla diskuse ohledně možností posílení 
sekretariátu ÚBD. 
 
4. Štěpán Kaliba navrhl Radě možnost svolání samostatného jednání např. v Peci p. S. za 
účelem definovat směřování ÚBD v tomto olympijském cyklu (brainstorming), možností je 
pozvat i vybrané osoby mimo Radu ÚBD.    
 
5.  Josef Gabriel požádal o předložení znění všech pracovních smluv uzavřených v rámci ÚBD 
v této sezóně a přehledu jejich termínů platnosti. 
 
6. Josef Gabriel požádal o vytvoření itineráře jednání Rady ÚBD (plánu náplně jednotlivých 
schůzí Rady ÚBD). 
 
7. Josef Gabriel vznesl dotaz na aktuální průběh kontroly dodržování plnění online TD Yarmill.  
Štěpán Kaliba informoval, že pravidelně kontroluje plnění TD členy RD, namátkově plnění SCM 
a SpS. Rada ÚBD po diskusi konstatovala, že je potřeba nastavit vymahatelnost reálného 
plnění. 
 
8. Příští jednání Rady ÚBD č.9: úterý 22. 11. 2022, Praha, 15:00 hod.  
 
 
 
Jednání skončilo v 19:59 hodin. 
 

Zápis: Jitka Bartoňová 
Ověřovatelé: Aleš Razým 

Tomáš Valoušek 
 

Praha 25. 10. 2022 
 


