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Zápis z Valné hromady Odborného sportovního úseku alpských disciplín Svazu lyžařů České 

republiky (OSÚ AD SLČR) 

Datum a místo konání : 7.5.2022; Nymburk, Sportovní Centrum. 

Program 

1. Zahájení  

2. Volba zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a mandátové komise  

3. Zpráva mandátové komise  

4. Schválení jednacího a volebního řádu VH 

 5. Volba pracovního předsednictva  

6. Schválení programu VH  

7. Volba návrhové a volební komise  

8. Vyhlášení vítězů soutěže družstev  

9. Vzpomínka: J. Trhlík, R. Podgrabinský, V. Podešva, M.Kopecký, M. Novotný  

10. Zpráva o plnění závěrů a usnesení minulé Valné hromady OSÚ AD  

11. Zpráva o činnosti OSÚ AD SLČR  

12. Zpráva o hospodaření OSU AD SLČR  

13. Zprávy komisí OSÚ AD SLČR a Trenérských rad – písemně – ústní doplnění  

14. Zpráva RK OSÚ AD SLČR  

15. Diskuse k předneseným zprávám  

16. Změna Statutu OSÚ AD SLČR  

17. Rozpočet OSÚ AD SLČR na rok 2022  

18. Volba předsedy OSU AD SLČR a volba členů Rady OSU AD SLČR - seznámení delegátů se způsobem 

a časovém průběhu voleb - vystoupení kandidátů na Předsedu - volba předsedy a Rady OSU  

19. Volba členů revizní komise  

20. Volba delegátů na Konferenci SLČR 2022, případně na mimořádnou konferenci do 31.12.2022. 21. 

Usnesení VH OSÚ AD SLČR 
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1. Zahájení  

Valnou hromadu (VH) zahájil v 9.02 předseda OSÚ AD SLČR Ladislav Forejtek (LF). 

Předal vedení VH Robertu Vargovi (RV). 

RV se dotázal delegátů na případné připomínky k programu VH. Bez připomínek z pléna. 

2. Volba zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a mandátové komise  

VH zvolila:  

zapisovatelé – Stanislav Kmoch, Kateřina Prokšová 47 PRO/0 PROTI/0 ZDRŽEL 

ověřovatelé zápisu –  Lubomír Trejbal, Petr Ochmann 47/0/0 

mandátová komise – Daniela Štrougalová, Eva Erlebachová, Michaela Jaroušová 47/0/0 

3. Zpráva mandátové komise (MK) 

MK si zvolila za předsedkyni Evu Erlebachovou. 

9.09 MK informovala, že je přítomno 47/55 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím (DHR);  

kvórum pro hlasování 24 

VH je usnášeníschopná. 

9.10 -  MK informovala, že je přítomno 48/55 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím (DHR);  

kvórum pro hlasování 25 

4. Schválení jednacího a volebního řádu VH  

J. Langmaier navrhl změnit článek 8 jednacího řádu VH ve smyslu umožnit vystoupení hostů v diskusi. 

34 PRO/5 PROTI/10 ZDRŽEL 

VH schválila předložený volební řád 48/0/0 

VH schválila účast hostů podle přiloženého seznamu 48/0/0  

Jakub Čeřovský, Petr Mach, Michaela Jaroušová, Filip Brýdl, David Trávníček, Eva Jelínková, Robert 

Varga, Danuta Štrougalová, Milan Šedivec, Lukáš Heřmanský, Andrea Zelená, Daniel Fáber, David 

Kubeš, Daniela Štrougalová. 

VH schválila jako delegáty z hlasem rozhodujícím za Pardubický kraj Václava Kánského a Jarmilu 

Křístkovou 47/0/1 

5. Volba pracovního předsednictva    

Martin Štěpán, Robert Varga, Ladislav Forejtek 

 Předseda: Robert Varga (RV) 48/0/0 

6. Schválení programu VH   48/0/0 

9.19 MK informovala, že je přítomno 50/55 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím (DHR); 

Kvórum pro hlasování 26 

7. Volba volební a návrhové komise  
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Návrhová komise Michal Kárník, Ota Kaděrka, Jiří Langmaier 47/0/1 

Volební komise : Vzhledem k doplnění kandidátů z pléna VH se hlasovalo o kandidátech v pořadí, tak 
jak byli navrženi 

 Jan Špilar (46/0/3), Pavel Lipanský (47/0/2), Marek Balej 38/0/9); následně se hlasovalo o dalších 
navržených kandidátech David Kubeš (5/11/34), Viktor Klíma (14/3/31). 

8. Vyhlášení vítězů soutěže družstev  

Vítěze Českého poháru dospělých, juniorů a žactva v kategorii družstev vyhlásil a ceny předal LF 

9. Vzpomínka: 

 LF vyzval ke vzpomínce na J. Trhlíka, R. Podgrabinského, V. Podešvu, M. Kopeckého a  M. Novotného,  

10. Zpráva o plnění závěrů a usnesení VH OSÚAD SLČR 

Zprávu přednesl Ladislav Forejtek (LF); v závěru svého vystoupení konstatoval, že úkoly dané Radě  
VH OSÚAD SLČR v roce 2021 byly splněny. 

VH zprávu schválila (47/0/0) 

 11. Zpráva o činnosti OSÚ AD SLČR  

Zprávu přednesl Ladislav Forejtek (LF), zpráva je přiložena písemně v materiálech VH.  

LF doplnil ústně: 

 Rada pracovala po celé období v původním složení, pracovala podle pravidelného kalendáře a 
byla vždy usnášeníschopná 

 Všechny závody žáků se uskutečnily podle plánu, s vysokou účastí, včetně RKZ a MRČ  

 Vyzval ke snížení počtu závodů v kategorii žáků ve prospěch přípravy 

 Uskutečnilo se SkiInterkritérium, s výbornou organizací, poděkoval pořadatelům 

 Poděkování Janu Čermákovi, Janu Fiedlerovi a klubovým trenérům za „open“ tréninky na Bílé a 
před MČR 

 Díky účasti na FIS závodech v rámci Českého poháru, to změnilo klíčování, ÚAD je nejsilnějším 
úsekem 

 MČR juniorů v Kanadě, vyzdvihl význam tréninkového kempu v Nakisce. To přispělo k výborným 
výsledkům Aleny Labaštové a Vojty Kučery. Výsledky umožní lepší materiální podporu AL 

 Závody EP, podařilo se zabodovat 6 ženám a 4 mužům 

 SP, bodovaly dvě ženy Ester Ledecká, Martina Dubovská  

 OH, nominovali jsme 8 závodníků podle kritérií, účast je pro úsek finančně výhodná, za účast 
100.000 Kč/závodníka; výborné výsledky Ester Ledecká, Martina Dubovská 

 Master, skvělý závod v Peci pod Sněžkou. Hnutí se nepodařilo sjednotit. Úsek bude pouze 
podporovat závody SP. 

 Vyzval zvýšit nasazení trenérů a závodníků 

 Kvalitní tréninky na ledu na Stohu a ve spolupráci s německým týmem ve Pfelders 

 Metodika, Matějů a Jireš uvedli v život čtyřstupňovou metodiku, probíhá vzdělávání trenérů JF 
tp považuje za klíčový prvek dalšího rozvoje lyžování v ČR 

 SP ve Špindlerově Mlýně se po řadě jednání uskuteční v novém termínu. Oficiálně termín bude 
potvrzen v kalendáři FIS. Je požádáno o dotaci na konání akce. 
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 SLČR – funkčnost SLČR podmiňuje funkčnost úseku. SLČR funguje dobře díky aktivitě Martina 
Štěpána. Týmu okolo presidenta Lukáše Heřmanského se podařilo navýšit z 95 na 140M. 

 Poděkoval krajánkům, klubům a dobrovolníků. Je si vědom, že bez těchto lidí by Svaz nemohl 
fungovat. 

 Poděkoval za důvěru a možnost  
 

VH zprávu schválila  (45/0/3) 

12. Zprávu o hospodaření OSÚ AD SLČR v roce 2021 přednesl Martin Štěpán (MŠ), zpráva předložena 
písemně v materiálech VH.  
 
MŠ doplnil ústně: 
 
Vyzval k včasnému předávání podkladů k vyúčtování, plnění rozpočtu je dostupné na webu SLČR. 

VH zprávu schválila  (50/0/0). 

13. Zprávy komisí OSÚ AD SLČR a Trenérských rad – písemně – ústní doplnění  

LF poděkoval Evě Kurfuerstové a Janu Čermákovi za činnost ve funkci trenérů RDJ. 

Jan Fiedler komentoval zprávu o činnosti RD. Vyzdvihl umístění Kryštofa Krýzla v závodech EP. Vyzval 

k užší spolupráci v přípravě a propojování dospělých s juniory. Podmínkou je příprava na kvalitních 

svazích a mezinárodní spolupráce. 

Eva Kurfirstová komentovala výkonnost žen, zmínila výborné výsledky Ester Ledecké, Martiny 

Dubovské, Aleny Labaštové a dalších mladých závodnic. Všechny závodnice dosáhly výsledků díky 

individuální přípravě. Mladé sjezdařky by měly využívat možnosti startů ve SP. 

Jiří Matějů popsal cíle a činnost metodiků. Soustředili se na metodiku, vzdělávání a vypracování 

vertikálního systému přípravy od žáků po RD. Podařilo se definovat jednotný metodický koncept 

techniky lyžování. Probíhá systém vzdělávání.  

LF poděkoval Mirkovi Jaroušovi a Milanovi Šedivcovi a jejich týmu za zabezpečení závodů.  

14. Zpráva revizní komise OSÚ AD SLČR přednesl Jiří Langmaier (JL) zpráva předložena písemně v  
materiálech VH.  
 
JL doplnil ústně: 
 

 RK nepřijala v sezóně 2021/2022 žádnou stížnost 

 Před olympiádou RK řešila dopis závodníků ve věci nominačních kritérií.  

 Poděkoval členům RK za činnost v uplynulém období  

VH zprávu schválila  (47/0/1). 

15.  Diskuse k předneseným zprávám 
  

 LF vyzval k předávání přihlášek do diskuse. 

 Ota Kaděrka, metodická komise by se měla zabývat systémem soutěží ve smyslu omezení počtu 
startů závodníků v dětských kategoriích a zajištění a zvýšení objemu kvalitního tréninku. 
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 LF přivítal prezidenta SLČRl Lukáše Heřmanskéhoa vyzval ho k diskusnímu příspěvku. 

 LH zmínil, že úseky měly v uplynulém období významně vyšší rozpočty. Bohužel se toto 
nepromítlo ve výsledcích. Prestiž SLČR se za poslední 3 roky zvýšila. LH byl v poradních orgánech 
předsedů Národní sportovní agentury (NSA). Zde se snažil se o definici a „prioritizaci“ tradičních 
sportů oproti sportům „novým“. Informoval delegáty, že v současnosti není znám rozpočet na 
rok 2022. To ovlivňuje přípravu rozpočtu SLČR a úseků. Zvýšení cen energií je velkým 
problémem. Je snaha o navýšení prostředků na údržbu. Poděkoval všem, kdo přispěli k získání 
závodu SP. Omluvil se za problémy spojené s evidencí členské základny. Konstatoval 
rozpočtovou nekázeň některých úseků. V této souvislosti vyzdvihl kvalifikaci Martina Štěpána, a 
profesionální úroveň ekonomického řízení Úseku AD. Komentoval důvody, které ho vedli 
k předčasnému ukončení svého funkčního období. Nastínil své další možné fungování ve VV SLČR 
v týmu Davida Trávníčka. Popřál budoucímu vedení Úseku AD hodně úspěchů a vyzval ho 
k nastavení vyšších sportovních cílů. 

 
16. Změna Statutu OSÚ AD SLČR  

Návrh statutu byl uveden v písemné podobě v materiálech VH. Dodatečně Robert Varga oznámil a 

komentoval další navržené změny: 

Návrhy rozporovali, případně doplnili Ota Kaděrka, Jiří Langmaier a Rosťa Souček. 

LF požádal návrhovou komisi ke sjednocení stanovisek a přípravu konečného návrhu. 

Ivan Cap vyzval k včasnému předkládání podkladů s vyznačenými změnami. 

Fiedler požádal o seznámení se základními změnami oproti stávajícímu statutu. 

RV v této souvislosti komentoval změnu uloženou VH ÚAD v roce 2021. 

Pavel Lipanský, informoval, že se podařilo v rámci SLČR přijmout usnesení, že rozhodnutí RK jsou 

konečná. Je snaha tento princip začlenit i do statutu ÚAD. 

Michal Kárník upozornil na snížení počtu členů RK z 5 na 3. 

Ota Kaděrka doporučuje předkládat podobně závažný materiál zásadně ve formátu změn. 

Jiří Langmaier sdělil, že VH je jediné forum, kde může své návrhy prezentovat. 

LF požádal o přestávku a svolání návrhové komise ve věci sjednocení stanovisek VH přestávku 
schválila  (47/0/0) 

RV přečetl konečný návrh změny statutu. Tento návrh komentoval Rosťa Souček, jeho připomínka 

byla začleněna do návrhu statutu. 

VH statut schválila  (48/0/2) 

17. Rozpočet OSÚ AD SLČR na rok 2022  

Návrh rozpočtu představil Martin Štepán. 

Snížení o 8 milionů je způsobeno propadem marketingových příjmů, odložením splátky nájmů z 

areálů, propadem z příjmů FIS. 

Případné navýšení rozpočtu bude v souladu s usnesením pléna ÚAD použito přednostně pro navýšení 

rozpočtu krajských svazů a následně RD a RDJ. 
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Petr Ochmann – výhrady k rozpočtu krajských svazů, schválení navrženého rozpočtu povede 

k omezení sportovní činnosti a budoucí výkonnosti závodníků. Navrhuje rozpočet neschválit a vrátit 

tento Radě k přepracování. 

Ota Kaděrka – historicky krajské svazy dostávali 10% rozpočtu. Aktuální rozpočet snižuje podíl 

krajských svazů.  

LF – jedná se o rozpočtové provizorium. Návrh rozpočtu počítá s usnesením pléna no avýšení 

rozpočtu krajských svazů a následně RD a RDJ. 

Ota Kaděrka – navrhuje zařadit usnesení pléna ve věci navýšení rozpočtu krajských svazů a následně 

RD a RDJ do usnesení VH. 

Petr Ochmann – konstatoval, že nejednáme o rozpočtu ale o provizorním rozpočtu 

MŠ – statut ÚAD termín provizorní rozpočet nezná, apeloval na schválení rozpočtu v předložené 

formě, s tím, že se dá pružně reagovat na vývoj příjmů a výdajů formou rozpočtových změn 

schvalovaných Radou a Plénem. K otázce poměrného financování krajských svazů uvedl, že hlavním 

zdrojem navyšování příjmů jsou dotace. Účelové určení dotací neumožňuje poskytovat 10% jejich 

výše krajským svazům. Možnosti nefinančního plnění jsou z dotačních titulů také velmi omezené. 

Jan Fiedler – navrhuje schválit rozpočet v navrhované struktuře. Existence rozpočtu je základní 

podmínkou fungování RD v nadcházejícím přípravném období. 

Jaroslav Křístek – navrhuje schválit rozpočet v navrhované struktuře. 

Ota Kaděrka – zmínil problematiku klíčování prostředků krajských svazů. Upozornil, že FIS 

bude  přidělovat peníze v závislosti na počtu závodů, v tomto duchu formuloval návrh usnesení. 

LF – souhlasí s návrhem Oty Kaděrky 

Rosťa Souček – navrhuje vrátit se k poměru 10% rozpočtu ve prospěch krajských svazů. 

Petr Král – upozornil, že osobo-starty jdou proti koncepci omezení počtu závodů 

MŠ – konstatoval, že žákovské lyžování není financováno pouze z prostředků krajů, ale také z jiných 

prostředků (např. dotací na SCM, RVŽ apod.)  

LF – navrhl hlasovat o navrženém rozpočtu s dodatkem schváleným plénem. 

RV – navrhl hlasovat o předloženém rozpočtu s tím, že by VH měla uložit Radě dále postupovat ve 

smyslu usnesení pléna o přednostním navýšení rozpočtu krajských svazů a následně RD a RDJ. 

. 

Ivan Cap  - protinávrh dorovnání rozpočtu  krajských svazů z 1.7 do částky 2M 

Ota Kaděrka – přečetl usnesení Pléna o přednostním navýšení rozpočtu krajských svazů a následně 

RD a RDJ. 

VH schválila návrh původní rozpočtu s dodatkem usnesení pléna (29/3/17) 

18. Volba předsedy OSU AD SLČR a volba členů Rady OSU AD SLČR - seznámení delegátů se 

způsobem a časovém průběhu voleb - vystoupení kandidátů na Předsedu - volba předsedy a Rady 

OSU 
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RV se dotázal volení komise a pléna na návrh kandidátů. 

Byli navrženi: 

Ladislav Forejtek; Ivan Cap  

RV navrhl přestávku VH do 13.00 

VH pokračuje ve 13.00 

Vystoupil LF, ve svém vystoupení zhodnotil činnost Rady v uplynulém období a představil nové 

složení „své“ Rady a její budoucí program.  

Vystoupil Ivan Cap, představil svůj profesní a sportovní životopis, zmínil své úspěchy v oblasti 

organizace sportu a zajišťování podpory v různých sportovních odvětvích. Představil nové složení 

„své“ Rady a její budoucí koncepci a program. Představil obsazení Rady ve složení Ivan Cap, Martin 

Kutáč, Martin Vráblík, Jiří Langmaier, Veronika Rudolfová. 

14.18. RV poprosil a aktualizaci počtu delegátů a volebního kvóra a upřesnil způsob volby. Způsob 

volby doplnil Jan Špilar. 

MK informovala, že je přítomno 50/55 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím (DHR);  kvórum pro 

hlasování 26. 

VH zvolila předsedou OSU AD SLČR Ladislava Forejtka, který získal 36 hlasů; druhý kandidát Ivan Cap 

získal 12 hlasů; 2 hlasy byly neplatné. 

LF poděkoval za důvěru a ve shodě s Ivanem Capem deklarovali společný postup ve věci volby 

delegátů OSU AD SLČR a cílech jednání na Konferenci SLČR 2022. 

MK informovala, že je přítomno 50/55 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím (DHR);  kvórum pro 

hlasování 26. 

VH zvolila Radu OSU AD SLČR navrženou předsedou OSU AD SLČR Ladislavem Forejtkem ve složení 

Ladislav Forejtek, Martin Štěpán, Filip Brýdl, Stanislav Kmoch, Eva Jelínková a Lubomír Trejbal; 

navržená Rada získala 40 hlasů; proti bylo 8 hlasů; 2 hlasy byly neplatné. 

LF poděkoval za důvěru sobě i nově zvoleným členům Rady. 

 

19. Volba členů revizní komise  

RV poprosil a aktualizaci počtu delegátů a volebního kvóra a upřesnil způsob volby.  

RK byla navržena ve složení Jiří Langmaier (předseda), Ota Kaděrka, Pavel Lipanský 

MK informovala, že je přítomno 49/55 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím (DHR);  kvórum pro 

hlasování 25. 

VH zvolila předsedou RK OSU AD SLČR Jiřího Langmaiera, který získal 45 hlasů; proti bylo 0 hlasů; 4 

hlasy byly neplatné. 

MK informovala, že je přítomno 48/55 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím (DHR);  kvórum pro 

hlasování 25. 
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VH zvolila aklamací členy RK OSU AD SLČR Pavla Lipanského, který získal 48 hlasů; proti bylo 0 hlasů; 

0 hlasů bylo neplatných a Otu Kaděrku, který získal 48 hlasů; proti bylo 0 hlasů; 1 hlas se zdržel. 

20. Volba delegátů na Konferenci SLČR 2022, případně na mimořádnou konferenci do 31.12.2022. 

Ladislav Forejtek, Jiří Langmaier, Martin Štěpán, Stanislav Kmoch, Kateřina Prokšová, Karel Soukup, 

Miroslav Jarouš, Rostislav Souček, Danuta Štrougalová, Aleš Krýzl, Jan Fiedler, Václav Kánský, Eva 

Jelínková, Lubomír Trejbal, Pavel Lipanský 

Náhradníci : Jiří Matějů, Tomáš Bank, Petr Houser,  

VH aklamací zvolila navržené delegáty a náhradníky (50/0/0). 

V souvislosti s nadcházející Konferenci SLČR 2022 představil Ladislav Forejtek kandidáta na prezidenta  

SLČR Tomáše Trávníčka. Ten následně vystoupil s krátkým příspěvkem, ve kterém představil svůj 

profesní a sportovní životopis, zmínil své úspěchy v oblasti organizace sportu a zajišťování podpory 

v různých sportovních odvětvích. Představil návrh složení vedení SLČR a jeho budoucí koncepci a 

program. 

21.  Návrh Usnesení VH OSÚ AD SLČR přečetl Jiří Langmaier. 
 
VH navržené usnesení schválila 49/0/0 
 

22. Valnou hromadu ukončil v 15.08 Ladislav Forejtek. Přítomno bylo 49 DHR. 

 

Zapsali: Stanislav Kmoch, Kateřina Prokšová 

Ověřili: Lubomír Trejbal, Petr Ochmann      V Nymburku 7.5.2022 

 
 

 


