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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY ÚBD SLČR č.10 
Praha – sídlo SLČR (Cukrovarnická 483/42, Praha 6), 15. prosince 2022 
  
Přítomni:   
Rada ÚBD: Aleš Vaněk, Aleš Razým, Josef Gabriel, Jan Hamr, Tomáš Valoušek  
  Připojeni online: Petr Kubíček, Lukáš Sacher 
RK ÚBD:   Věra Chvátalová  
  Připojeni online: Yveta Hladíková 
Ředitel ÚBD: Štěpán Kaliba 
Hosté:  David Trávníček (prezident SLČR), Jan Šindelář (generální sekretář 

SLČR), Petr Mach, Monika Maixner (členové Etického panelu) 
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.9 
4. Vystoupení prezidenta SLČR 
5. (7.)  Sportovně talentovaná mládež ÚBD SLČR  
6. (4.)  Informace o finanční situaci ÚBD SLČR 
7. (5.)  Informace o činnosti SLČR (VV SLČR / DR SLČR) 
8. (6.) Činnost ÚBD SLČR 
9.  Různé 

 

Jednání Rady ÚBD začalo v 10:00 hodin. 

 
 
1. Schválení programu jednání, připomínky, doplnění 

Aleš Vaněk přivítal přítomné členy Rady ÚBD a hosty Davida Trávníčka, Jana Šindeláře, Petra 
Macha a Moniku Maixner. Konstatoval, že Rada ÚBD je usnášeníschopná a předložil návrh 
programu s tím, že navrhl přesunout bod 7 STM ÚBD za bod 4.  

 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/1: Rada ÚBD schválila program jednání Rady ÚBD 
č.10 se změnou navrženou Alešem Vaňkem.  

 Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
 
2. Schválení zapisovatele a ověřovatele  

Aleš Vaněk navrhl ověřovatele zápisu Josefa Gabriela a Jana Hamra, zapisovatele Jitku 
Bartoňovou.  

 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/2:  Rada ÚBD schválila ověřovatele zápisu Josefa 
Gabriela a Jana Hamra, zapisovatele Jitku 
Bartoňovou. 

 Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel 0 
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3. Kontrola a schválení zápisu a usnesení z jednání Rady ÚBD č.9 

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/3:  Rada ÚBD schválila zápis z jednání Rady ÚBD č.9.  

 Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
 
4. Vystoupení prezidenta SLČR 

David Trávníček pozdravil členy Rady ÚBD.  
- informoval, že plně respektuje Aleše Vaňka na pozici předsedy úseku, jakožto osobu, která 
je za úsek zodpovědná  
- informoval, že usiluje, aby v SLČR byla jednota 
- vyzdvihl důležitost koordinace mezi NSA, rezorty a svazy 
- v ekonomice SLČR požaduje od OSÚ, aby připravily rozpočty naplánované a rozpracované 
v čase  
- informoval, že jakožto prezident není ve střetu zájmů se SLČR, nadále již není členem 
statutárního orgánu žádné organizace, která souvisí se sportem. 
- zdůraznil potřebnost vytvoření Etické komise SLČR 
- negativně zhodnotil, že závěrečná zpráva Etického panelu (EP) ve věci řešení stížnosti na 
Václava Hamana byla volně distribuována v rámci Rady ÚBD, za což se SLČR omluví. 
Apeloval, že toto se již do budoucna nesmí stát. 
- kladně zhodnotil výsledky ÚBD na dosavadních závodech SP 
- popřál všem hezké svátky, informoval, že se rád zúčastní MS 2023, zároveň konstatoval, že 
rok 2023 bude těžší, protože poneseme následky posledních 3 let formou nižšího rozpočtu  
 
Petr Mach jménem Etického panelu doplnil prezidenta SLČR vyjádřením protestu, že unikly 
citlivé materiály tím, že zpráva EP byla zaslána členům Rady ÚBD jako podkladový materiál 
pro jednání. Proběhla diskuse. Aleš Vaněk vysvětlil, že účelem rozeslání bylo zdůvodnit 
členům Rady rozhodnutí (doporučení) VV SLČR v této věci. Omluvil se, nenapadlo ho, že by 
mohl být problém, předpokládal, že Rada bude materiál potřebovat k doložení a vysvětlení 
doporučení VV SLČR. Je to pro něj ponaučení. 
 
10:35 – odchod P.Macha a M.Maixner 
 
 
5. Sportovně talentovaná mládež ÚBD SLČR  

Aleš Razým okomentoval připomínku TR ÚBD ohledně postupu při tvorbě návrhu systému 
STM. Proběhla diskuse se závěrem, že tvorbou systému STM se primárně zabývá Rada ÚBD, 
která ho schvaluje. Dále členové RÚBD diskutovali problematiku provázanosti podpory u 
velkých klubů nejen na STM, ale i na činnost jejich běžeckého areálu, resp. pořádání 
republikových závodů, s tím, že pořadatelů v ČR je velmi málo. 

David Trávníček zdůraznil, že je potřeba stanovit si priority, o které budeme bojovat, a to v 
kontextu omezených zdrojů a nejasného výhledu do budoucna. 
 
10:51 – odchod D.Trávníčka a J.Šindeláře 
 
Aleš Razým okomentoval předložený přehled zpracovaných karet klubů do společného 
hodnocení a převodu na finance. Osloveno bylo cca 60 klubů, dotazník vyplnilo cca 20. 
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Proběhla diskuse, ve které vystoupili Josef Gabriel, Aleš Vaněk, Lukáš Sacher, Jan Hamr, 
Tomáš Valoušek s připomínkami a návrhy změn v předloženém návrhu. Členové Rady 
diskutovali podrobně jednotlivé body návrhu.  

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/4:  Rada ÚBD vzala na vědomí návrh systému 
sportovně talentované mládeže na příští období 
předložený pracovní skupinou pro řešení systému 
STM. Rada ÚBD souhlasí s nastavením navrhované 
vize / cíle / směru a pověřuje koordinátora skupiny 
Aleše Razýma předložením návrhu konkrétního 
pokynu (metodiky) se zapracovanými podněty 
vzešlými z diskuse, který bude zaslán k 
připomínkování TR ÚBD a MK ÚBD. 

 Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel 0 
 
 
Přestávka 13:13 - 13:25 
 
 
6. Informace o finanční situaci ÚBD SLČR 

Aleš Vaněk okomentoval předložené čerpání cash flow SLČR k 30. 11. 2022 a situaci v CSS 
k 30.11.2022. Proběhla diskuse. 

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/5:  Rada ÚBD vzala na vědomí informace o finanční 
situaci ÚBD SLČR.  

 
 
7. 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 7. 12. 2022: 
- informoval, že od 1.1.2023 bude vyžadována kázeň při dodržování ekonomických pravidel 
- informoval, že u vybraných úseků bude proveden právní a ekonomický audit z důvodu 
optimalizace nákladů 
- informoval o řešení aktuální situace u úseků skoku a severské kombinace  
- informoval o aktuální situaci ohledně RD smlouvy mezi SLČR a Ester Ledeckou 
- informoval, že jedním z hlavních úkolů na Konferenci SLČR 12.5.2023 bude schválení nových 
Stanov SLČR  
- schválené VSA na rok 2023: závody SP v alpských disciplínách, Jizerská 50  
- informoval, že SLČR uzavřel smlouvy s mediálními partnery, dále byla uzavřena smlouva o 
spolupráci se značkou UYN (funkční prádlo) 
- informoval o výstupu šetření Etického panelu SLČR ve věci stížnosti na Václava Hamana a 
usnesení VV SLČR:  
Na základě zprávy Etického panelu VV SLČR konstatoval, že Václav Haman je výborný trenér, 
není však vhodný k dětem a doporučuje, aby trenérsky vedl dospělé sportovce. VV SLČR 
ukládá OSÚ BD v maximální možné míře postupovat dle doporučení Etického panelu, resp. 
přesunout trenéra Václava Hamana k práci se starší věkovou skupinou.  
Štěpán Kaliba upozornil, že Václav Haman je vedoucím týmu na závodech EYOF (21.-
28.1.2023), před tím povede závěrečnou přípravu na Horních Mísečkách (15.-20.1.2023), 
z důvodu možnosti organizačního narušení sezóny, kdy realizační tým pro MS J/U23 (27.1.-
5.2.2023) je již také stanoven, navrhl řešit případný přesun V. Hamana po skončení sezóny.  
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Proběhla diskuse se závěrem, že aktuálně není vhodná doba k řešení případného přesunu 
Václava Hamana vzhledem k rozběhlé a velmi exponované sezóně. 
Yveta Hladíková informovala, že se ohrazuje, jak byl popsán rozhovor Petra Macha s ní 
v závěrečné zprávě Etického panelu, konstatovala, že část rozhovoru neodpovídá pravdě, 
resp. je zkreslená.  
Aleš Razým vyjádřil názor, že bylo správné poslat závěrečnou zprávu Etického panelu Radě 
ÚBD, což se týká i dalších informací od SLČR, kdy mu vadí, že mu dostatečné informace 
potřebné např. pro jednání DR SLČR nepřišly. 

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/6:  Rada ÚBD vzala na vědomí usnesení VV SLČR ve 
věci řešení stížnosti na trenéra Václava Hamana. 
Rada ÚBD konstatovala, že stížností se již zabývala 
a trest byl v této věci Václavu Hamanovi uložen. 
Vzhledem k náročné sezóně bude případný přesun 
Václava Hamana k práci se starší věkovou skupinou 
řešit po jejím skončení. 

 Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel 0 
 
Aleš Razým doplnil informace z jednání DR SLČR 24.11.2022. 
- informoval, že SLČR zaslal žádosti na kluby s doporučením, jak vyplnit žádost Můj klub (ze 
400 klubů vyplnilo cca 4)  
- informoval, že probíhá příprava nových Stanov SLČR 
- informoval o apelu na plnění ekonomických směrnic  
- informoval, že byl předložen a schválen 1. návrh rozpočtu SLČR 2023 
- informoval, že byla konstatována potřeba další posily pro řešení projektů v krajích (krajská 
sportovní centra, krajské akademie) 
 
Věra Chvátalová informovala o podmínkách Výzvy KÚ " Výkonnostní sport 2023 " a popsala 
situaci týkající se talentované mládeže v rámci krajských svazů lyžařů. Podmínkou je, že 
tréninkové středisko musí vzniknout při stávajících sportovních klubech (krajských svazech), 
které získaly statut SpS nebo SCM, resp. žadatel od příslušného sportovního svazu získal 
statut SpS nebo SCM. 
 

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/7:  Rada ÚBD vzala na vědomí informace o činnosti 
SLČR.  

 
8. Činnost ÚBD SLČR  

Štěpán Kaliba předložil informace o činnosti ÚBD od posledního jednání: 
- předložil a okomentoval návrh Soutěžního řádu ÚBD 2022-2023 (předkladatel STK ÚBD) 
- předložil ke schválení Pravidla lyžařských závodů 2022-2023 (předkladatel STK ÚBD) 
- informoval, že po výzvě byl ze strany SCM a SpS doplněn online tréninkový deník Yarmill  
- informoval o jednání TR ÚBD ze dne 13.12.2022 
- předložil a okomentoval návrh TR ÚBD na změnu dlouhodobých nominačních kritérií do RD 
- zhodnotil závodní činnost RD-A (první část závodů SP), informoval o plánu dalších závodů 
(OPA St. Ulrich, TDS)  
- informoval o přípravě a organizaci MSJ/U23 2023 Whistler, informoval o souhlasu TR ÚBD s 
možností spoluúčasti sportovců na MS J/U23. Proběhla diskuse. Josef Gabriel navrhl schválit 
možnost finanční spoluúčasti na MS J/U23 2023 při splnění nominačních kritérií. 
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 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/8:  Rada ÚBD schválila Soutěžní řád ÚBD 2022-2023. 

 Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel 0 

 

 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/9:  Rada ÚBD schválila změnu dlouhodobých 
nominačních kritérií do RD. 

 Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel 0 

 Příloha zápisu č.1 - Nominační kritéria do RD 

 

 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/10:  Rada ÚBD odsouhlasila možnost finanční 
spoluúčasti sportovců na MS J/U23 2023 při splnění 
nominačních kritérií kromě kritéria na návrh trenéra, 
a to na základě žádosti sportovce. Jeho případnou 
účast posoudí a schválí Rada ÚBD. 

 Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel 0 

 

15:05 - odpojil se Tomáš Valoušek  

 

 Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/11:  Rada ÚBD schválila Pravidla lyžařských závodů 
ÚBD 2022-2023. 

 Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel 0 

 

Usnesení Rady ÚBD SLČR č.10/12:  Rada ÚBD vzala na vědomí informace o činnosti 
ÚBD SLČR.  

 

 
9. Různé 
 
1. Aleš Vaněk informoval o výstupu jednání SLČR s Jiřím Hamzou ohledně podmínek pořádání 
republikových závodů v Novém Městě na Moravě. Proběhla diskuse ohledně možnosti 
spolupráce a využití areálu v NMNM a participaci na provozu areálu při dohodnutých 
podmínkách v budoucnosti. 
 
2. Příští jednání Rady ÚBD č.11: 26.1.2023, 15:00 hodin, Praha.  
 
 
Jednání skončilo v 15:32 hodin.  

           Zápis: Jitka Bartoňová 
Ověřovatelé: Josef Gabriel 

Jan Hamr 
Praha 15. 12. 2022 

 


