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Zápis ze schůze TR-mužů v Praze 28.4.2021 

Program: 

1) Dukla 

2) Nasazování závodníků do SP 

3) Nominace  na OH 

4) Rozdělení financí: Peníze na společnou přípravu, Budget šéftrenéra  

5) Role/pozice - Šéftrenér 

6) Roční plán RDA a podmínky účasti RDC 

 

1) Dukla 
- L. Forejtek informuje o pracovní schůzce s vedením Dukly, úvazky pro stávající členy 

RDA by měly být zachovány, v některých parametrech může dojít i ke zlepšení. 

Definitivně se bude vědět po oponenturách 6.5. 2021. 

- Cíle pro RDA: OH, body WC, MČR 

- Nutné sladit hodnoty ukazatelů v Yarmill s hodnotící zprávou, zodpovídá F.Andrle 

 

2) Nasazování do WC 
- Diskuze ohledně ponechání, zrušení, úpravě dokumentu ohledně střídání závodníků na 

startech WC. Nakonec shoda na úpravě dokumentu v těchto bodech: zrušení pravidla 

0,5s., final entry bude termín závazného nahlášení na konkrétní závod WC, pak odhlášení 

možné pouze z důvodu zranění nebo nemoci. 

- Další návrhy na úpravu, kde není všeobecná shoda: 

Kolář: do střídání na WC pustit všechny, co jsou do 150 v disciplíně 

Fiedler: EC Pozza může být nominační závod pro WC Madonna 

Kunst: nastavit bloky po 3 závodech 

- J. Fiedler zodpovídá za návrh úprav dokumentu o střídání na WC, do 30.6. možné  posílat 

další návrhy na úpravu. Finální diskuze bude realizována během kondice Nymburk i se 

zapojením členů RDA. 

-  

3) Nominace na OH Bejing 2022 
- Ustanovena pracovní skupina ve složení: Bank, Kurfürstová, Fiedler, Krýzl 

- Návrh znění kritérií na OH 2022 předloží pracovní skupina do 30.6. 2021 

 

4) Role šéftrenéra RDA 

- J. Fiedler před schůzí rozeslal dokument, který popisuje rozsah a obsah práce šéftrenéra 

RDA. Diskuze k tomuto dokumentu a upřesnění některých bodů. 

- Zvolen (hlasováno 5-0) šéftrenér RDA: Bc. Jan Fiedler s roční odměnou 120tis. 

 

5) Čerpání rozpočtu RDA 
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- J. Fiedler předložil návrh čerpání položky rozpočtu Budget šéftrenéra (600tis.) na 

zajištění krytí nákladů realizačního týmu během společných akcí 

- J. Zabystřan: návrh na zrušení položky 20 dní podzim a posílení položky 

kondičák/fyzio náklady na EC,WC. Zapracováno. 

- Rozdělení položky rozpočtu společná příprava 1 520 000kč: 

120tis. roční odměna šéftrenéra 

1400tis rozděleno pro 5 členů RDA takto:  

100% podíl:  291750 (Zabystřan,Krýzl,Berndt,Forejtek) 

80%   podíl:  233000 (Klinský) 

- Podíl z položky společná příprava bude připsán na podúčet závodníka určený 

pouze pro čerpání na lyžařskou a kondiční přípravu. Za vedení podúčtů zodpovídá 

J. Fiedler a po každé akci rozešle přehled čerpání jednotlivých podúčtů a budgetu 

šéftrenéra. 
 

 

6) Roční plán RDA a podmínky účasti RDC 
- Potvrzeny první 2 akce (Kaunertal+Les2Alpes) 

Kaunertal od 24.5. : Zabystřan, Forejtek, Berndt, Klinský, Koula 

Les2Alpes, návazně na Kaunec: Zabystřan, Forejtek, Krýzl 

- Potvrzeny termíny pro Saas-Fee (Krýzl) 

- Argentina, zatím není potvrzena, stále probíhá komunikace, letenka se dá momentálně 

koupit kolem 1000eur. 

- Podmínky účasti RDC na oficiálních kempech RDA 

a) RDC se může účasnit všech kondičních kempů 

b) Lyžařské kempy minimálně 1 trenér na 2 závodníky 

c) Není garantován lyžařský trénink každý den, účast RDC nesmí snížit kvalitu tréninku 

RDA.  

d) RDC si platí komplet svoje náklady i náklady svého trenéra. Může využít služeb 

svazového týmu RDA (kondičák/fyzio/mentál). 

e) Podmínkou účasti na lyžařských kempech je 75% účast na kondici 

 

 

Zapsal Jan Fiedler 28.4. 2021 
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