
 

 

Zápis z trenérské rady žen ze dne 12. 5. 2021 

 

Přítomní: Bank Tomáš, Dubovský Jan, Pauláth Radovan, Fiedler Jan, Kurfürstová Eva 

Hosté: Forejtek Ladislav, Štrougalová Danuta 

Omluveni: Cap Ivan 

 

1.Hodnocení sezóny 2020/21 

 

„A“ tým 

Ledecká Ester 

Až do 25. 2. nejlepší sezóna kariéry. Do té doby v pořadí SP SG i DH na průběžných 4. místech. MS 2x 4. 

místo (SG a DH) pouze 0,06/0,07 s od medaile, plus 8. místo AC. Po MS, kvůli přípravě na snowboardové 

MS, vynechala 2x DH a 1x SG v Pozza di Fassa, čímž klesla v SG ze 4. míst na 5. místo v SG a na 8. místo v DH, 

což byla finální umístění - finále SP v rychlostních disciplínách zrušeno.  

 Celkem 453 bodů v WC, 585 ve WCSL. 5. místo v SG nejlepším umístěním v pořadí SP v této disciplíně. První 

body kariéry v OSL: 20. místo Söllden. Nejlepší výsledky v SP: SG Val d’Isere 1. místo, DH Crans Montana 2. 

místo, DH St. Anton 4. místo, SG St. Anton 6. místo, SG Ga-PA I. 6. místo, DH Val d’Isere 6. místo, SG Ga-Pa 

II. 6. místo, DH Val d’Isere 7. místo. 

 

Dubovská Martina 

Jednoznačně dosud nejlepší a průlomová sezóna kariéry, a to navzdory potížím se zády, které ji od konce 

loňského kalendářního roku zužovaly. Ve všech slalomech SP bodovala, poprvé v kariéře se kvalifikovala na 

finále SP a v hodnocení SL SP skončila fantasticky 10. se 188 body. Na MS nestartovala ze závažných rodin-

ných důvodů. Sezónu však dokázala dokončit, když na SP v Jasné, v Åre a na finále v Lenzerheide zajela ži-

votní výsledky: Jasná 8. místo, Åre 12. a 13. místo a na finále 9. místo. Kromě toho 10. a 12. místo Levi, 17. 

místa v Zagrebu a Flachau a 22. místo v Semmeringu. Na EP porve v kariéře dokázala zvítězit, celkově s pou-

hými 4 starty obsadila ve slalomu EP konečné 6. místo letošní sezóny. 

 

Capová Gabriela 

Po loňském zranění kolene (plastika ACL) obtížná sezóna. Proto v její první polovině především trénovala, 

ale také byla 2x v karanténě kvůli kontaktu s osobou covid-19 pozitivní. Nicméně SP v tomto období prak-

ticky vynechala. Na MS v SL nedokončila první kolo, v paralelu týmů ale dokázala zajet 5. nejrychlejší čas ze 

všech žen v modré trati. Po MS na SP v Jasné lepší výkon než na MS a následně v Åre útok na postup do 2. 

kola. Po druhém mezičase jí patřila ještě postupová 24. příčka, nakonec jí ale 2. kolo o 0,48 s na 36. místě 

uniklo. Poslední závod sezóny na ČP ve Špindlerově Mlýně pohybovým projevem už působila jako před zra-

něním. 

 

Kateřina Pauláthová 

Začala závodit po dvouleté pauze způsobené zraněním kolene, operací a následnými komplikacemi až v 

únoru. Absolvovala 4x EP v obřím slalomu. Tři závody nedokončila, na finále EP na Reiteralmu dokázala bo-

dovat 29. místem. V závodním sportu hodlá i nadále setrvat, rozsah respektive velikost její tréninkové zá-

těže i počtu startů bude v následující sezóně limitován možnostmi operovaného kolene.   

 

Tereza Nová 



 

 

Na začátku sezóny závodila na závodech EP a SP pouze sporadicky, protože doháněla tréninkové manko 

způsobené zraněním zad (hernie disku) z podzimu. Na MS, na které měla vyjetou nominaci v OSL (počítalo 

se s ní také v paralelu a paralelu týmů) se bohužel vážně zranila. Při pádu v tréninku paralelu ve Toblachu 

spadla a natrhla si ledvinu, závodní sezóna pro ni proto předčasně skončila. 

 
RDV 
Elese Sommerová 

Juniorka, poprvé v kariéře bodovala v EP - finále SL Reiteralm 29. místo, na MSJ v SL 16. místo. Účast na SP 

4x v SL (vždy výpadek) v první polovině sezóny, kdy řešila nastavení materiálu. Ve druhé polovině sezoně 

stabilizace a výsledky viz výše. Do RD dospělých se ale na sezónu 2021/22 nenominovala.  

 

RDB 

Klára Pospíšilová 

Po loňských přetržených vazech a následné operaci kolene začala závodit až na konci ledna, tedy rok po zra-

nění. Závodů absolvovala omezený počet a po sezóně ukončila sportovní kariéru. 

 

Tereza Kmochová  

Startovala ve dvou SP (2x OSL Courchevel) a v šesti EP (3x OSL, 2x SG, 1x SL). V SP nepostoupila do 2. kola, v 

EP 3x postoupila do druhého kola (2x OSL, 1x SL).  

Na MČR získala tři medaile - jedno stříbro (SG) a dva bronzy (SL, OSL). V ČP vyhrála jeden závod a také si po-

prvé připsala celkové vítězství. 

 

2.Nominace do RD žen 2021/22 

RDA - WC 

1.Ester Ledecká - plnění bod 2. nominačních kritérií (585 bodů ve WCSL)  

2.Martina Dubovská - plnění bod 2. nominačních kritérií (188 bodů ve WCSL) 

RDA 

3.Gabriela Capová - plnění bod 8.1 nominačních kritérií (43. místo SL) 

4.Kateřina Pauláthová - plnění bod 8.2 nominačních kritérií (116. + 123. místo SG a OSL) 

5.Tereza Nová - plnění bod 8.3 nominačních kritérií (173. místo OSL) 

 

RDC 

1.Zazie Huml 

2.Tereza Kmochová 

3.Klára Gašparíková 

 

3.Trenérská rada žen 

složení beze změny: 

šéftrenér: Kurfürstová Eva  

zástupci závodnic: Bank Tomáš (Ledecká), Dubovský Jan (Dubovská), Cap Ivan (Capová), Pauláth Radovan 

(Pauláthová), Fiedler Jan (Nová) 

 

4.Materiální vybavení reprezentace žen 



 

 

- tyče: 100 tyčí RDA pro ženy bude rozděleno rovným dílem mezi reprezentantky RDA, t.j. 20 
ks/osoba a doobjednáno bude pro Ledeckou, Dubovskou a Capovou po 20 náhradních vršcích, pro 
Pauláthovou 10 náhradních vršků, Nová 0. 

- pokračuje stávající systém vybavení vybraných členek RDA automobily za nezměněných podmínek: 
závodnice bodující v SP v konkrétní sezóně zadarmo, ostatní doplácejí 5000 Kč měsíčně (zbylých 
6000 Kč měsíčně hradí OSÚ AD SLČR). V sezóně 2020/21 (1.5.2020 - 30.4.2021) měla auto zdarma 
(bez doplatku) pouze Dubovská. 

- ostatní materiál, kromě materiálu z dotačního programu, si závodnice zajistí samy z jim přidělených 
financí 

- tréninkové oblečení Mizuno: 1 tenisky, oblečení stejně jako loni. Výzva k upřesnění velkostí zaslána 
reprezentantkám, které již potvrdily nebo doplnily. 

 
5. Systém přípravy 

5.1 Systém přípravy: individuální v osobních mikrotýmech s možností uspořádání 1 společného soustředění 

zaměřeného na paralel a SL. 

Ledecká - osobní tým, individuální příprava  

Capová - osobní tým, individuální příprava 

Dubovská - osobní trenér (skládá tým, už letos využívala svazového mentálního kouče T. Hvoreckého a fyzi-

oterapeutku z Olympu J. Smrčkovou, momentálně hledá dalšího člena do týmu), individuální příprava 

Pauláthová - osobní trenér, individuální příprava, zájmem o společnou akci 

Nová - osobní trenér, deklarovány tréninky mimo RD muži, zájmem o společnou akci  

 

5.2 Plán akcí 

Návrh společného soustředění pro reprezentační družstvo žen plně hrazeného z rozpočtu OSÚ AD s výjim-

kou trenérů RDB, zaměřeného primárně na PAR a SL v rozsahu 6 dní na sněhu, termínově mezi SP Sölden a 

SP Lech, orientačně Mölltal 1.-7.11.2021. J. Dubovský navrhl, že by bylo lepší udělat soustředění v hale v 

Litvě v září. Proběhla diskuze, soustředění (termín a místo konání) bude upřesněno po definitivním vydání 

kalendáře SP 21/22 po dohodě s týmem Dubovské. 

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 nahlášené neúčasti na společném soustředění bude připsána částka na osobní účet neúčastnící se 

reprezentantky ve výši přímých nákladů na ubytování a skipas. 

 

5.3 Kondiční soustředění Nymburk  

Nabídka účastnit se 10. - 16. 7. 2021 kondičního soustředění Nymburk (všechny reprezentace mužů, žen a 

juniorů/juniorek), kde je v plánu předání Mizuna (Media Day). Kondiční soustředění v Nymburku je hrazeno 

ze samostatné rozpočtové položky OSÚ AD k tomu určené.  

 

5.4 Zaslání plánu přípravného období reprezentantek 

Všechny členky RDA a RDC pošlou své plány přípravy nejpozději do 30.5. na e-mail šéftrenéra a do kopie 

gen. manažerovi. O případných zásadních změnách plánu budou šéftrenéra a manažera informovat.  

 

6. Finance 

6.3 Klíč k rozdělení peněz rozpočtu žen z kapitoly Společná soustředění 2021 



 

 

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 2021 dělí dle následujícího klíče: 

- k rozdělení 1 961 825 Kč, z toho 500 000 Kč budget šéftrenéra, z kterého bude hrazeno společné 
soustředění RD žen a TR žen schválená měsíční odměna/plat šéftrenéra 

- zbývá 1 461 825 Kč a z toho 150 000 paušál na osobu x 4 reprezentantky, jmenovitě Dubovská, 
Capová, Pauláthová, Nová = 600 000 Kč 

- Zbývajících 861 825 Kč bude rozděleno na základě výkonnosti dle klíče dělení podle listiny 
FIS1/2022 RDA ženy 

 
Ester Ledecká má z této kapitoly přiděleny finance dle předem daného klíče ve výši 690 170 Kč, o které je 
rozdělovaná částka ponížena na 1 961 825 Kč, proto Ester Ledecká v klíči pro dělení této částky není uve-
dena a netýká se jí. 
 

Všechny letošní peníze musí být vyčerpány a řádně vyúčtovány do 31.12.2021. 

 

6.4 Podpora „C tým“  

Minimální garantovaná podpora „C“ týmu 

- oblečení Don Quiet a Mizuno + roční pojištění 

- Kondiční soustředění (hrazeno pouze závodnicím), společné soustředění na sněhu (hrazeno pouze 

závodnicím) 

 

7. Různé 

7.1 Nárok na hrazení WC doprovodů 

V případě, že místo na Národní kvótu (NK) vyjíždí pouze 1 závodnice, je placení doprovodů 3 + 1 (3 dopro-

vody závodnice startující na NK a 1 doprovod závodnice startující na Basic kvótu (BK)). Pokud na NK startují 

2 závodnice, pak je systém nároku na hrazené doprovody 2 + 2 + 0 s tím, že po dvou místech přísluší dopro-

vodům závodnic startujících na NK a závodnice startující na BK si hradí doprovod sama. 

7.2 Uzávěrka nominací na WC a EC 

Bude sladěna s pravidly přihlašování dle FIS mínus 24 hodin.  

- předběžná přihláška 5 týdnů před prvním závodem, mínus 1 den, to je 36 dní předem (musí obsahovat 

počty závodníků a doprovodů, jejich požadavky na ubytování, servisní místo a datumy příjezdu a od-

jezdu) 

- konečná přihláška týden před prvním závodem v případě technických disciplín nebo před prvním 

oficiálním tréninkem v případě rychlostních disciplín, mínus 24 hodin, to je 8 dní předem (musí obsaho-

vat konkrétní jména nominovaných a jejich týmů + definitivní datumy příjezdu a odjezdu) 

Ostatní závody: platí jako dosud 4 dny předem. 

K tomuto účelu a z důvodů komunikace a distribuce informací v RD žen je zřízena WhatsApp skupina. 

7.3 Požadavky na akreditace na WC 

Do 30.6.2021 poslat na alpin@czech-ski.com (Danuta Štrougalová) jmenné požadavky na WC akreditace 

pro sezónu 2021/22 s  přesným vymezením pozice v týmu (důležité u servismanů, váže se na to nárok na 

přidělení servisního místa/buňky). 

mailto:alpin@czech-ski.co


 

 

7.4 Účast na MČR  

Povinnost účasti na MČR se vztahuje k bodu „4.a“ reprezentační smlouvy:  

Reprezentant se zavazuje:  

• zúčastnit se všech závodů a reprezentačních akcí, na které je ze strany SLČR, příp. OSÚ nominován a 
řídit se pokyny odpovědné osoby určené SLČR, CSS nebo OSÚ. 

V souladu s tímto bodem smlouvy bude reprezentantka nominována šéftrenérem (Radou osoba pověřená) 
na MČR ve své kategorii a ve svých disciplínách, pokud nebude v termínu MČR nominována na závod vyšší 
kategorie: Level 0 (ZOH, MS, SP), Level 1 (COC, světová univerziáda, MSJ). 

 7.5 Uhrazení příspěvků aktivního člena SLČR 

Členové RD a členové jejich realizačních týmů musí mít zaplacené aktivní členství člena SLČR. V opačném 

případě je elektronický systém přihlašování neumožní přihlásit na závody. Povinnost se vztahuje na každý 

kalendářní rok. Příspěvek aktivního člena na rok 2022 musí být uhrazen do 31.12.2021. Doporučujeme pří-

spěvek uhradit v září 2021, kdy se systém otevírá. 

 

7.6 Úhrada kondičních soustředění  

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

burk), budou náklady za tato soustředění odečteny z osobních podúčtů. 

 

7.7 Odměna/plat šéftrenéra 

Trenérská rada žen odhlasovala (4-0-1)  měsíční odměnu/plat pro šéftrenéra za organizaci a vedení RD žen v 

maximální výši jako jako u šéftrenéra mužů. 

 

7.8 Zdravotní testy 

Sportovní zdravotní prohlídka je ze zákona povinná a bude letos zakotvena v reprezentační smlouvě. Repre-

zentantky, které absolvují testy na příslušných Resortních sport. centrech jejich kopii dodají sekretariátu 

ÚAD do 30.9.2021. 

 

7.9 Návrhy na změny nominačních kritérií 

TR žen navrhuje do nominačních kritérií RDJ, že závodník plnící kritérium v rychlostí disciplíně musí plnit zá-

roveň kritérium v jedné technické disciplíně na úrovni ročníkové tabulky stanovené kritérii. 

 

Možnost dodání dalších návrhů nominačních kritériích je do 13.6.2021. 

 

7.10 Tomáš Bank seznámil přítomné s návrhy na změny pravidel FIS 

- 1. 6. 2021 vyjdou pravidla ICR v tištěné podobě 

- v sezóně 2021/22 bude 21 listin - co 14 dní jedna s tím, že LB vycházející před ZOH bude platit po celé 3 

týdny a následující dvě listiny vyjdou v týdenním rozestupu po sobě 

- probíhá proces vzniku FIS bodů v PAR 

- schválena možnost uspořádat NC 2021 do 31.12.2021  

- možnost otáčet do 2. kola TOP15 ve všech typech závodů 

- on-line TCM umožněn pouze ve výjimečným případech 



 

 

- od sezóny 2021/22 doporučení používat pod kombinézu neprořezatelné podvlékací prádlo, od sezóny 

2022/23 bude zřejmě povinnost 

 

 

Zapsala Eva Kurfürstová 

šéftrenér žen 


