
        
 

 

 

Zápis č.1/2013 
z jednání trenérské rady juniorů a juniorek úseku alpských disciplín SLČR, které se uskutečnilo dne 

2.5.2013 - Praha 
                                            
 
Za účasti: Jireš, Cap, Hrstka, Pauláth, Skořepa, Štěpán, Zeman sen., Fiedler 
Zplnomocnění:Němec (Paulus), Kotzmann(Straka), Čamek 
Omluveni: Babušiak, Dubovský, Kotzmann, Hvorecký, Volopich 
Hosté       : Kovář, Kučera, Průdek, Štrougalová 
 
1. Hodnocení sezóny členů RDJ – trenéři 
2. Plnění kritérií pro zařazení do RDJ  pro sezónu 2013/2014 
3. Plnění kritérií pro zařazení do SCM  pro sezónu 2013/2014 
4. Příprava společných akcí (soustředění, testy) 
5. Materiální a finanční zabezpečení členů RDJ 
6. Různé  
    
1. Hodnocení sezóny členů RDJ  
 
Kateřina Pauláthová  
Sezóna překvapivě úspěšná – zdraví vydrželo. 
Koleno po rezonanci a je v pořádku. 
Zlepšení v disciplínách – výrazně GS, SG a SL 
MSJ – 7. Místo OSL 
 slalom – bohužel pády 
WC – nebodovala 
EP – super – 13.místo v GS. Pamporovo leden 2013 
Posunutí ve svět.žebříčku o 70. míst v GS - zlepšení o 8 FIS bodů 
Od května 2013 rychlostní disciplíny a tréninky OSL, v plánu SG příprava - NZ, Argentina – léto 
Poděkování MV 
Cíle: bodovat ve Světovém poháru 
Martina Dubovská 
- mírné zlepšení bodů 
- bodování v EP 
- MSJ juniorů 11.místo slalom 
Společný trénink byl a bude s Kateřinou Pauláthovou 
Andrea Zemanová 
- zranění v prosinci 2012 
Kondiční příprava probíhá, volně od konce března na lyžích. 
Nyní příprava na maturitu a od konce května 2013 začne příprava. 
Gabriela Capová 
Zlepšení výrazné zejména ve slalomu a splnila kritéria do RDA. 
Na EP se dostala do druhého kola. 
Cíle: Pokusit se bodovat v EP 
Ester Ledecká 
Výsledky velmi dobré, splnila kritéria a dostala se do RDV, zejména výbornými výkony koncem 
sezóny 
- příprava snowboard+lyže 



Bára Průdková 
- slalom body zlepšení, obří slalom již nestihla..  
- koncem února znovu zranění kolene – křížový vaz - operace proběhla částečně 
- jezdí a trénuje na kole 
Verča Čamková 
nevyrovnanost dvou kol 
- zlepšení FIS bodů v SL i GS 
- předpoklad, že bude v další sezóně lepší 
Dominika Drozdíková 
- výkyvy ve výkonech 
- solidní úroveň ve slalomu 
- materiál – špatná volba – konec sezóny jezdila na starých lyžích  
- nyní smlouva s Amerem 
Daniel Paulus 
- příprava ok, týmový hráč 
- zdraví v pořádku 
- sezóna - splnění kritérií v SL a nakonec díky vítězství na Štrbském Plese i v GS 
Honza Skořepa 
- kvalitní příprava 
- listopad již závody 
- kritéria splněna v SL a GS 
- výborné výsledky:  OSL – Maria Alm a EYOWF 16.místo v SL a 21. v GS 
Martin Štěpán 
- drobné zranění v únoru (naražená holeň) 
- příprava s J. Fiedlerem 
- jeho přístup k tréninku je poctivý 
- začátek sezóny nevyrovnaná sezóna 
- podařilo se mu závod CIT na Mísečkách, SG MMČR a Štrbské Pleso 
- ve výsledku těsně neplní kritéria do RDJ 
- cíle pro příští rok – zaměřit se na rychlostní disciplíny 
Jan Kučera 
- havárie na motorce v září, trénoval až pod prosince  
- tréninkové „manko“ nakonec docela dohnal 
- velmi dobrý výsledek v OSL na MMČR 
- nesplnil kritéria 
Petr Král 
- zapojen do přípravy juniorského družstva 
- dobrý přístup k tréninkům 
- pracovitý kluk – pochvala 
- závodní sezóna – potřebné výkony, ale nestačili na splnění kritérií 
- slalom trochu technické problémy 
- nominace EYOWF, bohužel bez výrazných výsledků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Plnění kritérií pro zařazení do RDJ  pro sezónu 2013/2014 
 
složení TR juniorů pro sezonu 2013/14: 
na základě složení RDJ pro sezónu 2013/2014 sestavena nová TRJ v počtu 15 členů  
(předseda Jireš, holky - Pauláth, Cap, Zeman, Babušiak, Hvorecký, Kovář, kluci-  Hrstka, Skořepa, 

Fiedler, Kotzmann, SCM – Kotzmann, Fiedler, Němec, Zeman) 
kontrola účasti TRJ: 
Přítomno 13 členů/ 2 omluveni = TRJ je usnášení schopná 
 
 
Předložen návrh složení RDJ podle plnění kritérii  

nominace do RDJ pro sezonu 2013/14  

      RDJ - juniorky     

  RDJ - A roč kritérium 

1 PAULATHOVA Katerina  93  plní kritérium 1,2,3 

2 ZEMANOVA Andrea  93 plní kritérium 1,2,3 

3 KOTRLOVA Katerina  94 plní kritérium 1,3 

4 CAPOVA Gabriela  93 plní kritérium 1,2,3 

5 LEDECKA Ester  95 plní kritérium 1,2,3 

6 VOLOPICHOVA Valentina  93 plní kritérium 1,2 

  RDJ - V     

7 CAMKOVA Veronika  96 plní kritérium 2 

        

        

        

  RDJ - junioři     

  RDJ - A roč kritérium 

1 SKOREPA Jan  96 plní kritérium 2,3 

2 PAULUS Daniel  94 plní kritérium 2 

3 VACLAVIK Lukas  94 plní kritérium 2 

4 KOTZMANN Adam  93 plní kritérium 2 

  RDJ - B     

5 STEPAN Martin  95 zařazen dle krit. 2 

6 KRAL Petr  96 zařazen dle krit. 2 

 
Hlasování 
12 pro – 1 se zdržel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=144&competitorid=145171&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=144&competitorid=145169&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=155&competitorid=154808&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=144&competitorid=145255&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=167&competitorid=163809&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=144&competitorid=145167&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=182&competitorid=172346&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=182&competitorid=172371&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=155&competitorid=154787&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=155&competitorid=154788&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=144&competitorid=145222&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=167&competitorid=163958&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=182&competitorid=172609&type=fispoints


3. Plnění kritérií pro zařazení do SCM  pro sezónu 2013/2014 
 
Předložen návrh na nominaci do SCM pro sezónu 2013/14 

1 LEDECKA Ester  95 

2 SKOREPA Jan  96 

3 ZEMANOVA Andrea  93  

4 CAMKOVA Veronika  96 

5 PAULUS Daniel  94 

6 DROZDIKOVA Dominika  95 

7 CAPOVA Gabriela  93 

8 VACLAVIK Lukas  94 

9 KOTZMANN Adam  93  

10 VOLOPICHOVA Valentina  93  

11 PRUDKOVA Barbora  96 

12 STEPAN Martin  95 

13 KRAL Petr  96 

14 STRAKOVA Bara  94 

15 KOTRLOVA Katerina  94 

16 KUCERA Jan  96 

17 JANIK Dominik  96 

18 KAROVA Anna  94 

19 NEMEC Jan  93 

20 RUDOLFOVA Veronika  93 

 
 
 
TRJ navrhuje od sezóny 2014/15 zařadit do SCM pouze závodníky plnící kritéria do 
maximálního počtu 20. 
Hlasování: 10pro – 3proti  
 
TRJ navrhuje od sezóny 2014/15 zařadit do SCM závodníky plnící i neplnící kritéria do 
maximálního počtu 20. 
hlasování: 3 pro – 7proti -3 zdržel 
 
Usnesení 1/1: 
TRJ navrhuje od sezóny 2014/15 zařadit do SCM pouze závodníky plnící kritéria do 
maximálního počtu 20. 
 
Návrh změnit způsob  dělení financí do SCM na II.pololetí 2013/I.pololetí 2014 
Diskuze ke způsobu dělení financí v SCM 
Bobas Zeman navrhuje změnit způsob dělení financí 

40% fix 
60% dle odstupu 

Jireš navrhuje: 
       50% fix 
       50% dle odstupu 
(Nehlasováno) 
 
 

http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=167&competitorid=163809&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=182&competitorid=172371&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=182&competitorid=172346&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=155&competitorid=154787&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=167&competitorid=163812&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=144&competitorid=145255&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=155&competitorid=154788&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=144&competitorid=145222&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=144&competitorid=145167&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=182&competitorid=172367&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=167&competitorid=163958&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=182&competitorid=172609&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=155&competitorid=154807&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=155&competitorid=154808&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=182&competitorid=172380&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=182&competitorid=172372&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=182&competitorid=154796&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=155&competitorid=145250&type=fispoints
http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&listid=155&competitorid=145170&type=fispoints


Usnesení 1/2 : 
TRJ navrhuje změnit způsob  dělení financí do SCM na II.pololetí 2013/I.pololetí 2014 
40% fix 
60% dle odstupu 
Hlasování 
11 pro  - 2  proti  
 
 
 
Návrh TR žactva na OH naděje sezóna 2013/2014  
Návrh  jmenovat OH naděje v počtu čtyři dívky a čtyři chlapci. Rada následně rozhodne způsob 
jejich podpory: 
 
Dívky: 
Zuzana Zemková 
Josefína Volopichová 
Kristýna Pilná 
Kristina Boniatti 
Chlapci: 
Filip Forejtek 
Adam Červinka 
Jan Straka 
Patrik Benc 
 
Usnesení 1/3 : 
TRJ navrhuje složení OH 3+3 dle výše uvedeného pořadí. (tj. 3+3 oblečení, 50% úhrady na 
soustředění  RDJ a 2+2 zařazeni do SCM) 
Hlasování 
10 pro – 3 zdrželi 
 
 
Usnesení 1/4 : 
TRJ navrhuje přidělit 15% z celkové částky SCM  na OH naděje, zbývající částka 85% bude 
rozdělena dle Usnesení 1/2 : 
Hlasování 
13 pro – 0 - 0 
 
 
 
 
Návrh složení VSCM: 
Diskuze na téma zařazení, množství závodníků: 
R.Jireš - použité kritérium  pro 4 navržené ženy = splnění kritérií do RD ženy (do 200.místa v SL 
ve světovém žebříčku (4 navržené ženy Capová,Zemanová,Kotrlová, Ledecká) 
J. Fiedler navrhuje J.Skořepu a D. Pauluse 
J. Straka navrhuje A. Kotzmanna 
R. Jireš navrhuje dosadit muže podle absolutní výkonnosti 
I. Cap navrhuje, když neplní, tak nikdo 
 
Usnesení 1/5 : 
TRJ navrhuje, aby výběr do VSCM proběhl dle absolutního pořadí ve světovém žebříčku – 
podle kritérií do RDA (kdo splní bude členem VSCM). V případě, že některá kategorie neplní 



toto kritérium, zařadí se min. a max. 2 závodnici dle umístění ve světovém žebříčku (kdo je 
nejblíže kritérií do RDA v jedné disciplíně), tito mají nárok na 50 % fin. prostředků oproti 
plnícím. 
Hlasování: 
10 pro- 3 zdržel 
 
 
 
 
TRJ doporučuje změnu kritérií pro do zařazení RDJ: 
I.Cap, R.Pauláth – v RDJ by mělo být max 6 nejlepších juniorů a juniorek (bez RDJV).  
návrh na změnu kritérií: První 4 dle absolutního pořadí v žebříčku a další 2 mladší junioři dle 
pořadí v jejich kategorii 
Fiedler - další návrh 5+1, Jireš - nebo 2+4 
R.Jireš – vyřešit kritérium pro ročníky 1997 
 - úprava ročníkového kritéria na úroveň, kterou měli závodníci 1.rok v juniorech než došlo 
k posunu ročníků, nebo vytvořit kompromis mezi současným a dřívějším kritériem pro 
přecházející ročníky, pro stanovení kritéria použít pořadí v ročníku ve světě (dle pořadí ve svět 
žebříčku jsou stanoveny ročníková kritéria FIS bodů)  
  
 
Usnesení 1/6 
Předložit návrh expertní komisi na změnu kritérií zařazení do RDJ na 2014/15. 
 
 
4. Příprava společných akcí (soustředění, testy) 
 
Diskuze v jakém složení skupina OH a RDJ chce absolvovat přípravu: 
 -  příprava bude opět rozdělena na RDJ kluci a RDJ holky 
-  OH naděje projekt na samostatnou přípravu, OH naděje zodpovědní trenéři  
-  Bobas Zeman doporučuje OH nadějím připojení k RDJ klukům/holkám 
- Jireš navrhuje jmenovat zodpovědné trenéry pro OH naděje, se zachováním jejich účasti 
v rámci soustředění RDJ 
 
 
diskuze o úhradě nákladů na RDJ soustředěních – nyní hrazeno závodníkům RDJA 100%, RDJV 
70%, RDJB 30%, OHN 50% 

 
Jireš - protinávrh: 
RDA 100% 
RDV 75% 
OH 50% 
RDB 50% 
4 pro - 7 proti -2 zdrželi 
 
Termíny soustředění: 
 letní soustředění Nymburk  14.-19.7. 2013 
J.Fiedler navrhuje kondičního trenéra – J.Andrle (pro kluky a účast Krýzl K, Bank O) 
Zeman navrhuje pro ženy kondičního trenéra   -  T.Vykydal  
 
Termíny ledovců holky: 
9.-15.6. místo a termín se přizpůsobí dle sněhových podmínek  



1.-7.9.   Passo Stelvio 
29.9.-5.10. místo bude upřesněno 
13.-19.10.  místo bude upřesněno 
 
Termíny ledovců kluci: 
14.-15.9.    Šumperk, testy + kondice 
22.-27.9.    Passo Stelvio 
8.-13.10.    Hintertux 
22.-27.10.  Kaunertal 
 
laboratorní testy - funkční vyšetření 
Praha FTVS (pro Čechy) 6.-7.6.2013  
Ostrava CDLP (pro Moravu) – bude upřesněno 
Konkrétní termíny dodáme – poslat co nejdříve pozvánky 
 
Lékařské vyšetření vrcholového sportovce – pracoviště a kalkulaci zajistí Mudr. J.Beznoska. 
 
5. Různé: 
I.Kotzmann  - prostřednictvím J. Straky přednesl připomínky 
– požadavek na zálohové vyplacení peněz na soustředění pro A. Kotzmanna 
-  žádost o trénování s RDA 
- zaplatit trenéra na RDJ – mzdu 
-  doložit částku za absolvovaná soustředění! –  cca 63 tis Kč (J.Fiedler) 
- negativní reakce na pisty při trénincích – přípravné období 
 
R.Jireš 
- žádost D. Drozdíkové o zařazení do RDJ 
TRJ předává tento úkol Radě úseku. 
 
I.Cap 
Představil vosky a materiál Nanox 
 
Usnesení 1/7 
TRJ žádá o vyjednat podmínky pro  zakoupení permic do Špindlu za 1.000,-Kč pro všechny 
reprezentanty a trenéry RDJ. 
 
Návrh další TRJ - Nymburk 
18.7.2013 
 
 
Zapsala: Danuta Štrougalová 
Ověřil: Radim Jireš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


