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V Karviné dne 18. 4. 2019 

 
 

Zápis z jednání trenérské rady žen Odborného sportovního úseku alpských disciplín SLČR 
 

 
Přítomni: Eva Kurfürstová, Tomáš Bank, Ján Dubovský, Radovan Pauláth,  
Omluven: Ivan Cap 
 
 
Program: 

1. Hodnocení sezóny – trenéři - vyhodnocení  proběhlé sezóny 
2. Předběžný návrh RD žen pro sezónu 2019/2020 
3. Návrh na zařazení do RSC 
4. Materiální zabezpečení a systém přípravy žen 
5. Návrhy na úpravu kritérií  
6. Různé 

 
1.1 
Hodnocení sezóny – trenéři - vyhodnocení  proběhlé sezóny 
Eva Kurfürstová zhodnotila sezónu dle výsledků a získaných bodů v SP a EP. 
V SP Bodovaly 3 závodnice: E. Ledecká, G. Capová, a M. Dubovská, úspěch G. Capové v EP 
(vítězství v závodě a celkové 2. místo v SL), viz podklady pro TR žen. 
 
1.2 
Individuální hodnocení závodnic 
T. Bank - Ledecká: proti loňsku,kdy vyhrála Olympiádu a vyšlo jí všechno, na co sáhla, beru 
tuto sezónu jako pokles. Nestihli jsme otestovat materiál a na celkové náladě a rozpoložení 
v týmu se podepsaly také spory se Svazem.  
J. Dubovský – Dubovská: náročná sezóna, během které si Martina uvědomila více věci a 
Dubovský věří, že ji tato zkušenost posune dál v přístupu k vrcholovému sportu. 
R. Pauláth - Pauláthová: opět zdravotní problémy během MS, podařilo se vyjet body v Kanadě, 
což hodnotí pozitivně, příští sezónu koncentrace na GS a SG. 
Capová: výborná sezóna po všech stránkách, cíl pokračovat a opět zlepšit v započaté práci se 
stávajícím trenérským zabezpečením a tým rozšířit o servismana. 
 
„B“ tým 
Klicnarová: ukončení sportovní kariéry ze zdravotních důvodu, letos ani jeden start. Nyní 
konzultace s lékaři v Brně a v Innsbrucku (prof. Ch. Fink kontaktován E. Kurfürstovou, 
sjednaná konzultace na 18.4.) o dalším postupu. Doporučení osteotomie a prohození dvou 
svalů, aby mohla přitáhnout špičku chodidla k noze. 
Kmochová: pokles výkonnosti, který se díky změně systému bodů projevil pouze v obřím 
slalomu, umístění v provizorní BL zůstává v SL a SG přibližně stejné, v GS pokles o cca 90 míst. 
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Byl konstatován obecný nárůst sportovní výkonnosti „A“ týmu žen, když v porovnání s loňskou 
sezónou ženy získaly více bodů v hlavních soutěžích SP a EP (V SP získaly o 42 bodů více než 
loni, v EP o 365 bodů víc než loni) a jsou ve všech ukazatelích jasně a výrazně lepší než muži.  
 

 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 
 ženy ženy muži muži 
Počet bodů SP 128 170 1 4 
Počet bodů EP 158 523 9 0 

 
Počet umístění v SP a EP 2018/2019 ženy, muži 

 Ženy  Počet bodujících Muži  Počet bodujících 
SP TOP 15 4x 2 závodnice 0x 0 
SP TOP 30 10x 3 závodnice 1x 1 závodník 
EP TOP 15 13x  2 závodnice 0 0 
EP TOP 30 6x 3 závodnice 0 0 

 
 
2.1 
Předběžný návrh RD žen pro sezónu 2018/19 
 
Složení trenérské rady žen zůstává stejné: šéftrenér a vedoucí trenérské rady žen Eva 
Kurfürstová, členové TR žen Tomáš Bank, Ivan Cap, Jan Dubovský, Radovan Pauláth,  
 
TR žen navrhuje dle kritérií do RDA žen: 
1) Ledecká Ester (kritérium č. 1) 
2) Capová Gabriela (kritérium 2) 
3) Dubovská Martina (kritérium 2) 
4) Pauláthová Kateřina (kritérium 7.1) 
 
TR žen navrhuje do RDB žen: 
Nová Tereza (nejblíž za kritériem 7.3: v BL v GS 39 míst za limitem na 279. místě)  
 
3.1 
Návrh na zařazení do RSC: 
 
Dukla Liberec: 
E. Ledecká 
trenér T. Bank 
 
Olymp Praha: 
G. Capová 
M. Dubovská 
K. Paulathová 
 
TR žen navrhuje na společného trenéra týmu Olymp centra MV Andreje Pruvuzňaka (SVK) ve 
stejném principu jako loni. 
TR navrhuje úvazek pro servismana. 
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4. Materiální zabezpečení a systém přípravy 
 
4.1 Systém přípravy 
 
Ženy chtějí nadále pracovat individuálně pod vedením osobních trenérů a podle potřeb se 
v trénincích spojovat. 
 
Ledecká jako jediná sjezdařka specialistka má vlastní tréninkový program kombinovaný 
s přípravou na SNB. Capová a Dubovská budou mít v přípravě/sezóně stejný program ze 70%, 
budou se spojovat. Pauláthová se bude soustředit na GS a částečně SG a dle vyjádření R. 
Paulátha má příslib od L. Forejtka několika tréninků s „A“ týmem mužů. 
 
Společné akce:  
Návrh TR žen na uznání společné akce při počtu dvou závodnic na akci. 
 
Reprezentantky dodají program soustředění do 30.4. 2019 
 
4.2 Materiální zabezpečení 
 
TR navrhuje, aby slalomářky měly na každou novou sezónu vždy nové tyče, které jsou tvrdé a 
nevychozené a ty pak další sezónu posunuly k obřákářům/speed týmu, kteří tvrdé tyče 
nepotřebují. Zdůvodnění: V SP se každý závod jede v nových tyčích. 
 
Požadavek tyčí 2019/2020: na každou reprezentantku 60 ks tyčí. 
 
Auta: Capová , Dubovská i Pauláthová potřebují na nová auta (stávající mají v případě Capové a 
Pauláthové vysoký nájezd km a nejsou nadále již spolehlivá pro cesty do zahraničí. Např. ve 
Skandinávii by případná oprava byla pro závodnice likvidační). Plus jedno auto bude 
potřebovat servisman, který bude buď pracovat pouze pro Capovou a platit ho bude Cap nebo 
v případě podpory platu servismana bude pracovat na společných akcích pro Dubovskou 
(program se kryje ze 70%, viz výše). 
 
TR žádá Radu ÚAD o předložení návrhu řešení aut pro reprezentantky. (Toyota, operativní 
leasingy?, na jak dlouho, za jakých podmínek? financování OL z prostředků na společné akce?) 
 
Individuální požadavky: 

- Capová: viz předložená žádost I. Capa Radě OSÚ AD v březnu 
- Dubovská: viz předložená žádost I. Capa Radě OSÚ AD v březnu 
- Pauláthová: priorita zajištění auta 

 
 
5. Návrhy na úpravu kritérií 
TR navrhuje úpravu klíče pro hrazení doprovodů na SP následovně: Nárok na proplacení 
doprovodu má pouze ten závodník, který vyjíždí národní kvótu. Zdůvodnění: Pokud stát nemá 
vyjetou národní kvótu, účtuje pořadatel závodníkům startujícím na Basic kvótu a jejich 
doprovodům (pokud se pořadatel nerozhodne jinak) 100% za ubytování a plnou penzi = 120 
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SFr osoba/den. Pokud má stát závodnici vyjíždějící Národní kvótu, pak pořadatel musí 
poskytnout všem startujícím závodnicím a jejich doprovodům v počtu specifikovaném 
v pravidlech SP ubytování a plnou penzi zdarma. Tudíž už tímto závodnice startující na Basic 
kvótu dostává bonus až 360 SFr, protože na 1 závod pořadatel dle pravidel SP musí 
poskytnout 3 noci. V případě proplacení jejího trenéra na úkor doprovodu druhé závodnice 
vyjíždějící NK by dostala závodnice startující na BK bonus až 720 SFr, jehož polovinu by 
sponzorovala poslední (druhá) závodnice z NK, protože ta by si druhého člena týmu musela 
platit sama. 
 
6.Různé 
 
6.1 Yarmil 
Zástupci závodnic byli seznámeni s elektronickou evidencí tréninku Yarmil. TR navrhuje, aby 
tato povinnost byla zakotvena v reprezentační smlouvě, v opačném případě není povinností 
závodnic systém vyplňovat. TR je proti zamýšlenému zveřejňování jakýchkoliv tréninkových 
ukazatelů závodnic nebo otevírání přístupu k jejich tréninkovým datům, byť na krátkou dobu.  
 
6.2. Pokrývka hlavy 
Z reprezentačních smluv nevyplývá, že pokrývka hlavy musí být čepicí DQ. Pokud to Rada 
ÚAD zamýšlí, musí to být zakomponováno v reprezentační smlouvě a za jakých podmínek. 
V tomto případě žádáme o dodání více kusů čepic a v různé tloušťce.  
 
  
 
Zpracovala a zapsala       ověřili trenéři 
Eva Kurfürstová      Ján Dubovský, Radovan Pauláth, 
šéftrenér žen       Tomáš Bank, Ivan Cap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


