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Členům trenérské rady juniorů a trenérům nebo zástupcům závodníků 
navržených do RDJ 2022/23 

 
 
        V Praze dne 9.5.2022 
 
 
 

Pozvání 
 
na jednání trenérské rady juniorů odborného sportovního úseku alpských 

disciplín SLČR se zástupci závodníků RDJ, které se bude konat 
v pondělí 9.5. 2021 od 13:00 v zasedací místnosti SLČR, Cukrovarnická 

483/42, Praha 6 – Ořechovka. 
 
Program: 

1.  Informace z Rady OSÚ AD SLČR 
2.  Hodnocení sezóny – trenéři J. Čermák, E. Kurfürstová 
3.  Návrh RDJ pro sezónu 2022/23 
4.  Návrh na zařazení do SCM 2022/23 od 1.7.2022 
5.  Nové složení TRJ pro sezonu 2022/23 
6.  Finance a rozpočet RDJ 2022/2023 
7.  Koncepce RDJ a plán přípravy  
8.  Návrhy na úpravu kritérií 
9.  Materiální zabezpečení (připomínky, požadavky) 
10. Různé 

 
 
S pozdravem 
 
Jan Čermák                
Předseda TRJ OSÚ AD SLČR 
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Účast TRJ: Jan Čermák, Eva Kurfürstová (online), Stanislav Kmoch, Viktor Klíma, Petr 
Záhrobský ml. 
Hosté: Ladislav Forejtek, Michaela Jaroušová, Danuta Štrougalová, Matěj Kutlík, Jan 
Fiedler 

 
1. Informace z Rady OSÚ AD SLČR 
- Slovo předsedy - volby, nová Rada OSÚ AD 
- Informace o rozpočtu a plánu na příští období 
- Světový pohár ve Špindlu potvrzený na 3.-4.2. 2023,slalom a obří slalom 
 
Toyota – končí spolupráce, flotilové vozy budou do září, vozy na operativní leasing 
jsou do příštího roku 
 
Oponentury 
Olymp 11.5. jednání - návrhy 
- Kluci 1,5 úvazku – Zabystřan , Krýzl 
- Holky 2,5 úvazku  - Dubovská, Capová, Labaštová, DPČ Nová 
- Smluvní sportovci – Forejtek P., Muller 98, Muller 04, Nováková, Semeráková, 

Sommerová E. 
UNIS – nesmí být v jiných resortech 
- Kubeš 

Finance  
- Provizorium  
- 16.5. bude informace z NSA  
- Prozatím má úsek AD o 1,6 mil méně než vloni 
- Bude méně peněz o dividendy ze Špindlu a z Pece pod Sněžkou 
- Sponzorské peníze čekají na potvrzení 
- Přibydou peníze za účast na ZOH 800tis. Kč 
- Ve financování mají prioritu územní celky, dale RDA a poté RDJ 

 
 
 

2.  Hodnocení sezóny – trenéři J. Čermák, E. Kurfürstová 
 

 
2.1. Výsledky MSJ, EYOF, ZOH Peking 
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ZOH Peking 
Sommerová   

- slalom DNF2 
- obří slalom DNF2 
- týmová soutěž – nedokončila, celkově 15. místo týmu 

 
Nováková 

- super G 36. 
- sjezd 29. 

 
2.2. Hodnocení šéftrenérů 
EK a JČ zhodnotili přípravu a závodní období. Hodnocení viz. příloha 

 
2.3. Hodnocení osobních trenérů/zástupců závodníků 
 

David Kubeš   

o špatné ukončení minulé sezóny, maturita, stadium na VŠ – delší pauza a 

pozdější zahájení přípravy a sezóny 

o EP Santa Caterina – rychlostní trénink, porazil RDA závodníky, na 

následujícím závodě si zranil vazy na kotníku – 2 měsíce pauza 

o Po MSJ chtěl dokončit sezónu, ale měl streptokok a musel ukončit sezónu 

Vojtěch Kučera 

o Dobrá příprava se slovinským týmem B v Saas Fee 

o Úvod závodního období se vydařil 

o Menší zranění v St.Caterině přerušilo sezónu 

o Účast na MSJ hodnotí kladně, ale hodně jim narušila závodní program 

Marek Müller 

o Příprava se Záhrobský Racing 
o Cílem byla nominace na MSJ, která mu těsně unikla 
o Zlepšil se ve všech disciplínách kromě sjezdu (který jezdí velmi okrajově) 
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o Celková spokojenost s progresem 
Adam Klíma 

o Zúčastnil se Svazové přípravy 
o Negativně ovlivněn nemocí šéftrenérky a ukončením jejího působení pro 

Svaz 
o Sezónu mu ukončil pozitivní test na Covid 

Oskar Klíma 
o Zúčastnil se Svazové přípravy 
o Problémy s Covidem kolem MČR na Bílé, menší zranění kotníku 
o  Zlepšoval se během sezóny 
o V budoucnu se chce zaměřit hlavně na školu 

Štěpán Kroupa 
o Po zranění, stihnul pár akcí se Svazem 
o V zimě se připravoval na Šumavě a chystal se na EYOF, bohužel měl výron 

kotníku a v sezóně nezačal závodit  
 

Barbora Nováková 
o Vynikající začátek sezóny, ale na konci prosince se zranila 
o Účast na ZOH – vynikající zkušenost 
o Náročný program – kombinace ZOH, MSJ a finále EC 
o 3x bodovala v EC 

Alena Labaštová 
o Kombinace svazové a klubové přípravy se Záhrobský Racing 
o Kvůli lehkému zranění v Pfelders vynechala zahájení EC v Zinalu 
o Jela celý program EC v rychlostních disciplínách, 1x body 
o Vynikající výsledky na MSJ – 2x 5. Místo 
o Ke konci sezony zaměření na technické disciplíny 

 Elese Sommerová 
o Jela svazovou přípravu a přidávala si navíc kempy se svojí sestrou, 

hodnotí kladně 
o Návrat k SG po zranění holení 
o Zaměření na EC a NorAm – sjela si vynikající body v USA a Kanadě ve 

slalom a obřím slalom 
o 2x bodovala v EC a připsala si další starty ve Světovém poháru 
o ZOH Čína – velmi dobré tréninky, dobrý projev, ale bohužel nedokončila 
o MSJ – výpadek v SL a průměrný výkon v GS 

Celine Sommerová 
o Příprava stejná jako sestra, vice tréninků SG 
o Zkušenosti s NorAm a EC 
o Na MSJ jela všechny disciplíny včetně sjezdu 
o EYOF – cíl měla TOP5, ale 10. místo je slušný výsledek 

Barbora Peroutková 
o Příprava se Záhrobský Racing 
o Zaměření hlavně na GS a SG 
o Problém s výpadky 
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o Zlepšení bodů ve všech disciplínách 
Linda Trejbalová 

o Příprava většinou s reprezentací, částečně se SAB, závodní období se Ski 
Akademií Brno 

o Problémy se zdravím, postcovidový syndrome, zánět průdušek 
o Dobré výkony v GS, ale problém s vyrovnaností obou kol, ve slalomu se jí 

nedařilo 
o EYOF – na 10 dní ji vyřadil ze závodů 

Barbora Zíková 
o Individuální příprava  
o Pozdější zahájení přípravy i sezóny 
o Závody hlavně v zahraničí, zaměření DH, SG a GS 
o Ke konci sezóny slušné výsledky v obřím slalomu 

 
 

3.  Návrh RDJ pro sezónu 2022/23 
 

 
 
RDJA dívky dle tabulky viz výše (5 dívek do RDJ A). 5 PRO  
 

Jiří Matějů telefonicky podal vysvětlení k nominaci Leontýny Kondělkové ze strany RVŽ: 

- Je o úroveň výše než ostatní v ročníku 

- 1. místo v Abetone  

- Proti kritériím RDJ, ale porazila v Abetone italskou špičku 

Návrh RVŽ zařadit L. Kondělkovou do RDJ. 5 PROTI 

Důvody: závod v Abetone byl pouze jednokolový, ve Folgarii obsadila až 18. místo 

TRJ navrhuje umožnit L. Kondělkové účast na kempech RDJ 5 PRO 

Zařazení Lindy Trejbalové do RDJ C.  4 PRO  1 PROTI 

- TRJ dává LT šanci – byla 1,05 bodu za kritériem, ale konstatuje, že musí zlepšit 

přístup k lyžování. 
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RDJ A muži dle tabulky výše – všichni do RDJ A.  5 PRO 

Zranění Kubeš a Kroupa do RDJ A. 5 PRO 

Oskar Klíma – další v pořadí za kritérii. Vedoucí TRJ nechal hlasovat o případném 

zařazení – 3 PROTI, 2 se zdrželi  
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4.  Návrh na zařazení do SCM 2022/23 od 1.7.2022 
 

 
 
TRJ schvaluje SCM v uvedeném rozsahu – 20 závodníků juniorského věku a 7 závodníků 
přecházejících ze žáků – 5 PRO 
 
J. Matějů podal vysvětlení k nominaci 5 dívek místo 4 (dle kritérií). Dívky mají všechny 
velký zájem lyžovat, výsledky byly velmi vyrovnané. 
 
Zazie Huml se vzdává zařazení do SCM a případně dalších družstev kvůli svému zranění 
a nejistotě kdy bude moci lyžovat. 
 
TRJ schvaluje ponechání zraněné V. Kabátníkové v SCM s 50% financí.  5 PRO 
Odůvodnění: VK byla v SCM vloni a kvůli zranění nemohla začít závodit. Kvůli tom, že 
byla první rok v juniorech, nemá žádné body – podle kritérií ji TRJ ponechává v SCM. 
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Celkem je v SCM 28 závodníků 
 
 

5.  Nové složení TRJ pro sezónu 2022/23 
 

Jan Čermák odchází z funkce předsedy TRJ a šéftrenéra juniorek.  
TRJ je zrušena a její funkci přebírá sportovní a nominační komise.  
Nové vedení juniorů: 
Petr Záhrobský – koordinátor juniorů a SCM 
Matěj Kutlík – šéftrenér juniorů 

- Do roku 2013 aktivní závodík 
- Trenér V. Volopichové 
- Asistent trenéra K. Cristiansena v USA – 1 rok 
- Trenér J. Babušiaka  
- Trenér v Žampa Teamu – 3 roky 
- Vzdělání trenér II. třídy SVK i CZE 

 
 

- Zástupci závodníků – svolává je koordinátor, se kterým primárně komunikují 
- Koordinátor zároveň plánuje průběh akcí a připravuje jejich hladký průběh 

 
 

6.  Finance a rozpočet RDJ 2022/2023 
 

- Zpráva předsedy bod 1. 
 

7.  Koncepce RDJ a plán přípravy  
- RDJ bude fungovat společně pro dívky a chlapce 
- Poměr trenérů k závodníkům bude minimálně 1:2 (počítá se i svazový tým) 
- Vedení juniorů určí, kolik trenérů je na každou akci potřeba, a kteří trenéři budou 

určeni pro akci 
- Přednost má závodník výše postavený podle plnění kritérií 

David Kubeš navrhuje systém střídání trenérů, tak aby měl každý závodník 
možnost mít hrazeného trenéra na nějaké akci. 

- Budou vytvořeny podúčty závodníků – od celkového rozpočtu se odečte 25% na 
svazový tým (šéftrenér + fyzio + případně kondiční trenér) a zbytek se podělí 
mezi závodníky a je určen na společnou přípravu.  

- Při neúčasti na svazové akci si může reprezentant peníze, které jeho neúčastí 
Svaz ušetřil vyčerpat na vlastní tréninková program. Pokud tento program 
koordinátor a šéftrenér uznají jako plnou náhradu za svazovou akci. 
 

- Závodníkům budou hrazeny náklady na místě a náklady týmu trenérů (mimo 
svazových) budou rozpočítány mezi všechny účastníky akce rovnoměrně.  

- Závodník bez osobního trenéra přispívá ze svého podúčtu danou částkou  
- Závodník s trenérem nad tým určený vedením se smí zúčastnit na náklady 
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závodníka, nemusí už přispívat jako závodník bez trenéra, ale podílí se na 
nákladech týmu určeného svazem 

- Příspěvek závodníků bez trenéra se rozpočítává mezi závodníky, kteří mají 
trenéra na akci. 

- Pokud nebude dostatek trenérů na akci, koordinátor musí sehnat externího 
trenéra 

- Trenér z realizačního týmu musí být na akci přítomen po celou dobu (kromě 
nepředvídatelných událostí)  

- Šéftrenér se může rozhodnout nevzít do realizačního týmu trenéra, který na 
minulé akci nespolupracoval, i když by ho měl podle pořadí vzít 

-  
 

- 31.10. končí přípravné období, zůstatek na účtu RDJ se rozdělí mezi závodníky 
 

- Závodní období – účast šéftrenéra primárně na velkých akcích, EP, tréninky před 
MSJ, MČR apod.  
 

- SCM – 3 akce, 1 zajišťuje Matěj Kutlík, 2. Jan Fiedler, 3. Jiří Matějů 
 

o Sestaví se tým trenérů, který zajistí soustředění 
 

 
8.  Návrhy na úpravu kritérií 

- Návrh na mírné ztížení kritérií pro první rok junior 
- Ztížení kritérií pro rychlostní disciplíny o cca 3 body – je třeba propočítat 
- SCM kritéria – mírně ztížit první dva roky (cca 2-3 body) 
- Článek o zranění – upravit na formuláři, že závodník musí získat o injury status 

dle pravidel FIS – zařazení na návrh Sportovní a Nominační komise 
 

- Nominace na velké akce – potvrzení formy v aktuální sezoně 
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JF: Změna ve financování RDA – větší důraz na bodování v EC a WC – odstupňované 
hodnocení reprezentantů. Cílem je omezit hledání jednoduchých závodů a zaměření na 
vrcholné závody. 

 

 
9.  Materiální zabezpečení (připomínky, požadavky) 
- Auto s materiálem a servisem – přechází z minulých let 
- Don Quiet – dívky stejné, chlapci černá bunda 

o D. Štrougalová osloví reprezentanty až bude aktuální řešit velikosti atd. 
- Mizuno bude, zatím se neví jaký sortiment 
- Rukavice – pravděpodobně Leki 

 
10.    Různé 

Odcházející šéftrenéři Jan Čermák a Eva Kurfürstová vyjadřují nesouhlas se 

společnou přípravou týmů RDJ chlapců a dívek a RDA. Z jejich pohledu by měly 

být týmy oddělené. 

JČ děkuje za příležitost vést juniorky po uplynulé 2 roky a přeje všem nadále 

hodně úspěchů. 

 

Mediální bonus –na vyhodnocení pracuje Eva Kurfürstová 

  Velké akce 2023 
 EYOF Tarvisio – 21.1.-281. 2023 – SL, GS,SG 
 MSJ St. Anton – konec ledna  2023 

 MS Courchevel – 6.2. – 19.2. 2023 

 

Zapsal Jan Čermák 

Kontrola zápisu Danuta Štrougalová a Petr Záhrobský 

 

 

 

 


