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Zápis z trenérské rady žen ze dne 24. 6. 2020 v Havířově 

 

Přítomni: Pauláth Radovan, Fiedler Jan, Sommer Jennifer, Kurfürstová Eva 

Hosté: Forejtek Ladislav, Štrougalová Danuta, Jaroušová Michaela 

Omluveni: Cap Ivan, Kmoch Stanislav 

Neomluveni: Bank Tomáš, Dubovský Jan 

 

1.Hodnocení sezóny 2019/20 jednotlivci 

 

„A“ tým 

Ledecká Ester 

Nejlepší sezóna kariéry, 503 bodů v SP, hned na úvod sezóny vítězství ve sjezdu SP v Lake Louise, 

konečné 2. místo ve sjezdu a 3. místo v alpské kombinaci, celkově 10. místo v SP. Na úspěších se 

podepsala dobrá příprava, během níž měla Ester méně vnějších povinností a byl na ni obecně vyvíjen 

menší tlak stran veřejnosti. 

Dubovská Martina 

Senzační vstup do sezóny životním 9. místem na SP ve slalomu v Levi, na svahu, který Dubovské 

vyhovuje. Škoda, že nenavázala v dalších dvou slalomech, kde měla postup na dosah, ale pokaždé 

před cílem 1. kola vypadla a přišla tak o psychologickou výhodu, kterou v Levi získala. Dvakrát 

bodovala v paralelu, což znamenalo 100% úspěšnost v této disciplíně. V druhé polovině sezóny 

zdravotní potíže imunitního charakteru, na jejichž odstranění se intenzivně pracuje ve spolupráci 

s týmem na Olympu.  

Capová Gabriela 

Slibný vstup do sezóny dvěma bodovanými umístěními v SP ve slalomu (17. místo Killington, 24. 

místo Levi) a navázání na dvě loňská bodovaná umístění a prodloužení na 4 bodovaná umístění ve 

slalomu v řadě. 15.12. zranění ACL, na druhý den operace u prof. Finka u Innsbrucku zajištěná 

šéftrenérkou. Po operaci rehabilitace v Lublani po dobu cca dvou měsíců. Nyní běží 7. měsíc po 

operaci, na sníh předpoklad na konci srpna. Trenérský tým: Boštjan Božić nepřislíbil 100% zapojení 

z osobních důvodů, proto angažován druhý trenér Lubomír Martynček (SVK). 

Pauláthová Kateřina 

Do závodní sezóny kvůli potížím s kolenem nezasáhla, po dlouhé rehabilitaci návrat do tréninkového 

a následně závodního procesu v sezóně 2020/21. 

„B“ tým 

Tereza Nová 

První start v kariéře na SP v Levi byl dobrou zkušeností. V Číně na FEC si vyjela životní body v OSL, 

jimiž se dostala na 132. místo světového žebříčku a splnila kritéria do „A“ týmu žen na sezónu 

2020/21. Po návratu z Číny starty v SP v Lienz, před kterými se jejímu týmu nepodařilo z důvodů 
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nepříznivých podmínek zajistit adekvátní trénink. To se projevilo ve velkém časovém odstupu na 

nejlepší a vyústilo v určitou frustraci závodnice a její následné stažení do závodů nižší kategorie. 

Tereza Kmochová 

Zisk 5 medailí (1 zlaté, 4 stříbrných) ze Světové zimní deaflympiády. Zlepšení v porovnání s předchozí 

sezónou ve třech disciplínách, mistryně ČR v SG a AC.  

Veronika Čamková 

Nastoupila jen k minimu závodů, přípravu ze studijních a zdravotních důvodů začala později, po 

akademickém MČR se obnovilo starší zranění kotníku - osteochondróza, což vedlo k okamžitému 

přerušení sezóny. 

2.Nominace do RD žen 2020/21 

RDA 

1.Ester Ledecká - plnění bod 2. nominačních kritérií (503 bodů v SP)  

2.Martina Dubovská - plnění bod 2. nominačních kritérií (35 bodů v SP) 

3.Gabriela Capová - plnění bod 2. nominačních kritérií (21 bodů v SP) 

4.Kateřina Pauláthová - plnění bod 7.2 nominačních kritérií (102. + 103. místo OSL a SG, status injury) 

5.Tereza Nová - plnění bod 7.3 nominačních kritérií (132. místo OSL) 

RDV 
6.Elese Sommerová - plnění bod 7.3 nominačních kritérií (192. místo SL) 

 

RDB 

1.Klára Pospíšilová - 45 míst za limitem do RDA (188. místo v SG) + 75 míst v DH (195. místo v DH) 

2.Tereza Kmochová  - 75 míst za limitem do RDA (215. místo SG) + 110 míst v SL (310. místo v SL) 

 

3.Trenérská rada žen 

složení: šéftrenér + zástupci závodnic členek RDA  

šéftrenér: Kurfürstová Eva (přítomní odsouhlasili) 

zástupci závodnic: Pauláth Radovan (Pauláthová), Fiedler Jan (Nová), Bank Tomáš (Ledecká), Cap Ivan 

(Capová), Dubovský Jan (Dubovská). 

Nepřítomní Bank, Cap a Dubovský potvrdí své jméno v TRŽ nebo dodají jiné jméno do 30.6.2020. 

 

4.Materiální vybavení reprezentace žen 

- tyče: RDA 40ks/osoba, RDV 20ks osoba  
- pokračuje stávající systém vybavení vybraných členek RDA automobily za stejných podmínek 

jako v loňské sezóně 
- ostatní materiál, kromě materiálu z dotačního programu, si závodnice zajistí samy z jim 

přidělených financí 
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Momentálně k dispozici: 
- 1 časomíra u šéftrenéra k půjčování, v 2/2021 bude z dotačního programu druhá 
- 1 kamera k půjčování 
 

5. Systém přípravy a plán akcí 

5.1 Systém přípravy 

Ledecká - osobní tým + příprava  

Capová - osobní tým, individuální příprava 

Dubovská - osobní trenér, individuální příprava 

Pauláthová - osobní trenér, v případě společných akcí se zúčastní 

Nová - příprava v JF týmu s 5 závodníky, pokud budou reprezentační akce, rádi se zapojíme  

Sommerová - příprava s juniorskou reprezentací, uvítá soustředění, záleží na termínu 

 

5.2 Společné soustředění 

Návrh a následné odsouhlasení společného soustředění pro reprezentační družstvo žen plně 

hrazeného z rozpočtu OSÚ AD s výjimkou trenérů RDB, zaměřeného na PAR a SL v rozsahu 6 dní na 

sněhu, termínově mezi SP Sölden a SP Lech 1.-7.11.2020, místo dle podmínek, zřejmě Mölltal.  

Organizace šéftrenér Kurfürstová 

Poznámka: Závodnice, které budou mít v době konání akce vypůjčený svazový materiál (časomíra, 

kamera, …) ho na akci přivezou a bude k dispozici celému týmu. V případě, že se závodnice 

s vypůjčeným svazovým materiálem akce nezúčastní, vrátí tento materiál před akcí šéftrenérovi, aby 

byl na soustředění k dispozici.  

V případě odůvodněné neúčasti na společném soustředění bude připsána částka na osobní účet 

neúčastnící se reprezentantky ve výši přímých nákladů na ubytování a skipas této osoby. 

 

5.3 Další soustředění  

- možnost zorganizovat další soustředění např. v hale na základě domluvy trenérské rady žen, 

úhrada z interních podúčtů závodnic, informace u šéftrenéra. 

- možnost uspořádat soustředění „Back to snow“ pro zraněné závodnice, které se vracejí a 

potřebují individuální podmínky a tempo, úhrada z interních podúčtů, informace u 

šéftrenéra. 

 

6. Finance  

6.1 Informace k navýšení rozpočtu RD 

Ladislav Forejtek: „V návaznosti na zvolení nového presidenta a vedení SLČR se podařilo získat pro 

celý svaz z „Programu 1 - státní reprezentace“ na MŠMT o 27 000 000 Kč víc než předchozí rok, díky 

velmi aktivní práci a předkládaným argumentům o celkovém podfinancování SLČR. Tímto krokem se 

podařilo podfinancování reprezentací částečně narovnat, v dalších letech se musíme snažit o další 

navyšování výše uvedeného programu. Díky tomu se rozpočet RD dospělých zvýšil o 100%.“  
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6.2 Přesun sponzorských peněz do příštího roku 

Na základě rozhodnutí Rady ÚAD všechny případné sponzorské peníze z letoška budou převedeny do 

příštího roku jako rezerva pro případ snížení státních příjmů v důsledku koronakrize. 

 

6.3 Klíč k rozdělení peněz rozpočtu žen z kapitoly Společná soustředění 2020 

Na základě dohody o individuální přípravě členek RD žen a na základě usnesení VH z roku 2020 se 

finance z rozpočtu žen z kapitoly Společná soustředění 2020 dělí dle následujícího klíče: 

- k rozdělení 1 947 310 Kč, z toho 500 000 Kč na společné soustředění RD, schválené TR žen  
- zbývá 1 447 130 Kč a z toho 150 000 paušál na osobu x 5 reprezentantek, jmenovitě 

Dubovská, Capová, Pauláthová, Nová, Sommerová E. = 750 000 Kč 
- Zbývajících 697 130 Kč bude rozděleno na základě výkonnosti dle klíče dělení podle listiny 

FIS1/2021 RDA ženy 

 
Ester Ledecká má z této kapitoly přiděleny finance dle předem daného klíče ve výši 818 181 Kč, o 

které je rozdělovaná částka ponížena na 1 947 310 Kč, proto Ester Ledecká v klíči pro dělení této 

částky není uvedena a netýká se jí. 

 

!!! Všechny letošní peníze musí být vyčerpány a řádně vyúčtovány do konce kalendářního roku, to 

je do 31.12.2020, v opačném případě hrozí jejich navrácení zpět do státního rozpočtu !!! 

 

6.4 „B tým“  

Stejná podpora jako loni, to je:  

- oblečení Don Quiet + roční pojištění 

- 50 000 Kč na přípravu na osobu se závazným vyčerpáním a vyúčtováním do 31.12.2020. 

 

7. Různé 

7.1 Uhrazení příspěvků aktivního člena SLČR 

Členové RD a členové jejich realizačních týmů musí mít zaplacené aktivní členství člena SLČR do 

podzimního Media Day. V opačném případě jim nebude vydána Akreditace FIS na SP až do zaplacení 

členských příspěvků. Povinnost se vztahuje na každý kalendářní rok. Doporučujeme příspěvek uhradit 

během měsíce září 2020, kdy se systém otevírá. 

 

7.2 Termín „Podzimní Media Day“ jehož součástí bude předsezónní tisková konference je 14.10.2020. 

 

7.3 Přítomní byli seznámeni s Mediální nabídkou, která je přílohou zápisu. Odměny za plnění budou 

ve stejné výši jako v loňské sezoně. Členky RDA a RDV 50 000 Kč/osoba, RDB 10 000 Kč/osoba. 

 

7.4 Úhrada kondičních soustředění  

Reprezentantkám, které se účastní kondičních soustředění mužů (netýká se společného soustředění 

Nymburk), budou náklady za tato soustředění odečteny z osobních podúčtů. 
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7.5 Zdravotní testy 

Reprezentantky, které absolvovaly testy na příslušných Resortních sport. centrech, jejich kopii dodají 

sekretariátu ÚAD do 30.9.2020. 

 

7.6 Termín dodání návrhů a podnětů na změny v nominačních kritériích je do 31.7.2020. 

 

 

Zapsala Eva Kurfürstová 

šéftrenér žen 

 

 

Ověřila Danuta Štrougalová 

manažer OSÚ AD  


