
 
 

 

Plán činnosti klubu sezóna 2020 
 

1) Trenérské zabezpečení  

• dorost - ved. trenér SCM a dorostu Lukáš Dostál 

SCM - Simona Maříková, Yana Pustovalova, Jiří Ondřejka (do 30.4.), Antonín Poláček 

(od 1.5.) 

Klub – odp. Martin Holec, Petr Halbrštát, Aleš Dytrt – dobrovolní trenéři 

1) žactvo – ved.trenér Jiří Faltus (HPP/OSVČ) 

SpS – Denis Špička (končí k 12.3.), Jakub Procházka (od 1.5.), Petr Grossmann, Jaroslava 

Havlová, Adam Strnad, Eva Dvořáková, Radka Lipenská 

Nejml.žactvo a přípravka – Radka Doskočilová, Jan Kubíček, Soňa Suchodolová, Jitka 

Kánská, Jitka Rybková, Marie Málková, Mirka Veselá, Lenka Dušková 

 

Profesionální trenéři hrazení z prostředků přes ČSB pracují jako OSVČ (označeni tučně). Dobrovolní trenéři 

s nejvyšším počtem trenérských hodin z předchozích sezón odměňováni formou DPP: P. Grossmann, J. 

Havlová, R. Doskočilová.  

 

Ved.trenéři koordinují vzdělávání a doškolování našich trenérů s cílem získání nebo zvyšování trenérské 

licence.  

 

1) Sportovní činnost - nutnost důslednější diferenciace přípravy vzhledem k vysokému počtu a 

rozdílné výkonnostní úrovně sportovců 

• Diferenciace přípravy dorostu (SCM x klub) – L. Dostál  

• Diferenciace přípravy žactva (st. a mladší žactvo) – J. Faltus, J. Procházka   

• Příprava rozpočtu dorost (SCM, klub) a SpS (VT, materiál, závody, běžná režie) – V. Vávra, 

L. Dostál, J. Faltus v návaznosti na úsporná opatření a krácení financí (Covid) 

• Termín a místo letního tábora: 10.- 17. 8. 2020  Zderaz u Proseče 

 

 

2) Roční příspěvky (roční členské a oddílové přípěvky) na r. 2020  - viz příloha  

• navýšení o cca 10% oproti 2019-20 (nižší klubové příjmy z dotací a příspěvků)  

 

3) Závody v areálu biatlonu „Šedivský lom“ 

• 29.-30.8. MČR KL  

• podzim regionální závod žactva LB  

• 26.-27.9. MČR LB D+D  

• 12.10.  obratnostní závod žactva (KL a kol. brusle)  

• 13.10.   přespolní běh lyžařů – Iscarex cup  

• zima        regionální závod ČP žactva  

• 13.-14.2.   IV. ČP D+D  

• 20.-21.2.   III.ČP žactva   

 

4) Investice a stavební úpravy v areálu 

• dokončení  projektové dokumentace „Rozšíření kol.dráhy a rekonstrukce osvětlení“ – 

příprava k žádosti investiční dotace na r. 2021 – p. Volštát K. (rozšíření), p. Skalický J. 

(elektro) 
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• příprava studie nového 500m asfaltového okruhu nad rybníkem – Ing. Jan Moravec 

(vyhodnotit možnosti vzhledem ke specifikaci terénu,…)  

• kolaudace pevné tribuny pro diváky ve svahu levé části střelnice - svépomocí  

• dokončení výstavby podchodu z parkoviště k Chatě v lomu a do prostoru před buňkoviště – 

částečně svépomocí – jaro-léto nutná oprava (problémy spodní voda, …)  

• příprava k montáži 6ks elektronických pětiterčů Kornsberg č. monitorů (investice ČSB)  

• odkup pozemků pod panelkou k podchodu od PF ČR (PK) - město Letohrad  (dořešení 

dlouhodobého požadavku ze strany PF)  

• zasněžování - nákup cca 2 sněžných děl x výkonnější čerpačka x chladící věž ??? –interní 

jednání J.Faltus, M. Faltus, Mi.Málek, L. Vlček, P. Kánský st., konzultace se zástupcem 

TechnoAlpin p. Hoterou -  investiční dotace 2021 možnosti ČSB x PK x ???  

• vybudování parkoviště při vstupu do areálu (dohoda s městem)  

 

Ostatní úpravy v areálu 

• montáž velkých digitálních hodin na výpočetní středisko  

• montáž teplotního čidla s napojením na web.stránky klubu (výpočetní středisko)  

• výroba a usazení stojanů na kola před chatou  

• oprava běžeckých stezek a atletického okruhu na gorodku  

• obratnostní dráha na gorodku (trenéři žactva svépomocí s rodiči)  

• běžné terénní úpravy v průběhu roku  

 

5) Údržba areálu – správci  

• M. Faltus (OSVČ) – ved. správce areálu (IV.-X.  klub, XI.-III. ČSB) 

• Tadeáš Majvald (OSVČ) a Vladimír Mikyska (OSVČ) – správcové (technici) – jako v r. 2019 

hrazeni z příspěvku ČSB (Talent 19 - MŠMT)  

 

6) Buňkoviště  

• ozvučení k dataprojektoru ve VIPu  

• výroba a montáž stojanů na vzduchovky ve skládku zbraní  

 

7) Kancelář 

• přívod vody vč. odpadu (montáž umyvadla)  

•  

9)  Vozový park a technologie umělého zasněžování   

• dořešit převod od ČSB (přihlášení na klub) -  VW Crafter 4AV 5962  

• běžná údržba a servis technického zařízení zasněžování (rolba, 2x sněžný skútr, sněžná děla) 

• běžná údržba a průběžný servis všech vozidel (2x VW Transporter, 2x VW Crafter, traktor New 

Holland Boomer + vlek sklopný, sekačka Stiga, Škoda Fabia, vlek Veloexport – sklopná plošina, 

vlek s plachtou Agados bržděný, vlek bez plachty) 

   

• Prohlídky STK v r. 2020 (termíny hlídá Pavlína Jantačová, realizace Petr Halbrštát): 

➢ VW Transporter     4E1 5805 

➢ VW Transporter    5E2 9863 

➢ VW Crafter    4AK 2955 

➢ Traktor NEW Holland    E01 0687 

➢ Vlek sklopný traktor   E01 0697 

➢ Sněžný skútr SkiDoo   JN1 5034 

➢ Sněžný skútr Yeti pro W800  2E 2821  - od r. 2016 bez TK ! 

➢ vlek Veloexport – sklopná plošina 1E4 9871 

➢ vlek bez plachty    52 – UOA – 93 

➢ vlek s plachtou Agados bržděný  5E7 9195 

 

 

 



V Letohradě 20. 5. 2020  

 

        Vlastimil Vávra 

                                             místopředseda klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tel.: +420 606 942 600 

E-mail: biatlon@orlicko.cz, www.biatlonletohrad.cz 
 


