
 

 

 
 
 

 

Zápis z Trenérské rady žactva Odborného sportovního úseku 
alpských disciplín SLČR v pondělí dne 29.4.2013  

č.1/2013 
 
Přítomni: 
Klinský,Štěpán,Kučera,Dlabola,Slavíček,Ťavoda,Bank,Charvátová,Bogdálek,Čamek,Voráček, 
Varga,Vacek, Straka 
Hosté: Štrougalová,Krýzl, Ohrádka, Bucek, Strejček,Ziebikerová,Hofman,Fiedler,Wondráček 
Omluven: Jáně 
 

Program: 
 
1. Hodnocení RKZ sezóny 2012/2013, 
2. Předběžný návrh kalendáře závodů RKZ na sezónu 2013/2014,  
3. Hodnocení činnosti RD žactva v přípravě i výsledky na mezinárodních závodech, 
4. Čerpání rozpočtu RD,  
5. Materiální vybavení členů RD žactva, 
6. Plán akcí RD, 
7. Návrh na složení RD žactva na sezónu 2013/14, 
8. Plán rozpočtu TR žactva 2013/14, 
9. Návrhy na úpravu Soutěžního řádu, 
10. Návrh na úpravu nominačních kritérií,  
11. Různé, diskuze.  
 
 
AD 1.  Hodnocení RKZ sezony 2012/2013. 
 
 Z vypsaných závodů se uskutečnily všechny plánované RKZ, došlo pouze k přesunu RKZ Klínovec na 

Stoh v točivých disciplínách v termínu 10.-11.1.2013 a dva super G se odjely v termínu 17.1.2013 
v jednom dni. 

          Přikládám Kalendář závodů pro sezonu 2012/13 pro společné zhodnocení jednotlivých pořadatelů na 
jednání. 

   
Doporučení pro rok 2013-2014 
 Z jednání Pléna dne 18.4.2013 vzešlo usnesení o konání šesti závodů ve slalomu, šesti závodů 

v obřím slalomu a pěti závodů v SG. Do tohoto počtu se nepočítá Olympiáda dětí a mládeže 2014. 
              
       Doporučení pořadatelům super G, kteří konají neoficiální tréninky super G o zvážení rozdělení tréninku 

na mladší a starší žactvo (např. od 8.00 hod a od 10.00 hod.) vzhledem k časové náročnosti takového 
tréninku a odlišné stavbě trati. 

 
 
AD 2. Návrh kalendáře – viz tabulka přihlášených pořadatelů. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Návrh kalendáře závodů v sezóně 2013-2014 
 
 

Odborný sportovní úsek Alpských disciplin – OSU AD SLČR                                                                                                                                                                                                                  
                                     Kalendář závodů RKZ/ČP a FIS  žactva 2013 - 2014  
 

Trofeo Borrufa            27.-30.1.2014 

Stari Vrh      15.-16.2.2014 
Trofeo Topolino       7.-8.3.2014 
Abetone      14.-15.3.2014 
Tärnaby      21.-22.3. nebo 19.-20.4.2014 
Val d´Isere La Scara  31.3.-3.4.2014 
Whistler Cup           4.-6.4.2014 
 
Návrh kalendáře schválen  
13-0 
 
 
AD 3. Hodnocení činnosti RD žactva 
 
          Reprezentační družstvo žactva v sezoně 2012/2013 bylo 19-ti členné, tento rozšířený stav způsobilo 

prodloužení věkových kategorií žactva schválené FIS. U družstva působili čtyři trenéři, jako šéftrenér 
Tomáš Klinský, dále Tomáš Kučera, Lukáš Ohrádka a Zdeněk Šafář. Celkem jsme uspořádali šest 
tréninkových kempů na sněhu a jeden kontrolní sraz s testováním fyzické zdatnosti. Značnou část 
tréninku na sněhu jsme se věnovali tréninku super G a volné jízdě. Domnívám se, že toto snažení bylo 
zúročeno ve výsledcích našich reprezentantů v super G při mezinárodních závodech ve Val d´Isere a 
markantním zlepšením v obřím slalomu.  

 
          Co se týče mezinárodních závodů, byli tradičně reprezentanti nominováni na Škofja Loku, Zagreb, Trofeo     
          Topolino, Abetone a Val d´Isere.  
 
           Z těchto závodů naši žáci přivezli celkem čtyři cenné kovy zásluhou Jana Ouvína (2. místo na Topolinu a     
           a 2. a 3. místo ve Val d´Isere) a Nikoly Bubákové, vítězky z Val d´Isere v super G. 
           Jednotlivé výsledky a zprávy ze závodů byly pravidelně zveřejňovány na webových stránkách svazu a    

Datum : Místo :  Pořadatel : TD :   SL GS SG  

4.-5.1. Ještěd-Pod 
Lany 

SK Ještěd  ČP 2 1  

11.-12.1. Bílá Ski Bílá  ČP 1 1  

24.- 25.1. 
 

Říčky           FIS Ski kl.Ústí n.O.  FIS 1 1  

8.-10.2. Šp.Mlýn   ČP  1 2 

21.-23.2. Rokytnice n J. TJ 
Sp.Rokytnice 

 ČP 1 1 1 

28.2.-2.3. Špičák 
MČR 

SA Špičák  ČP 1 1 1 

22.-23.3. Dolní Morava SKP Kometa 
Brno 

 ČP 1 1 1 

   celkem    6 6 5 

   ČP     



 

 

           náklady vždy řádně zúčtovány. 
 
           Ze strany pořadatelů byly hrazeny náklady na pobyt a permanentku pouze ve výši 6+2 (6x závodník,     
           2x trenér). Ze strany TRž a OSÚ AD SLČR jsme toto následně rozdělovali takto: vždy byli placeni 4x    
           starší žáci, 2x mladší žáci.  Na náklady svazu byl vždy vedoucí výpravy a pořadatelem byli hrazeni     
           vždy dva trenéři, jeden pro starší žactvo a jeden pro mladší žactvo.Ostatní nominovaní reprezentanti a  
           jejich doprovod si vždy náklady hradili sami. 
 
           Plánované výjezdy na FIS závody pro sezonu 2013/2014:   
           Skiinterkritérium Říčky v O.h. 
           Skofja Loka   
  Topolino   
  Abetone   
  Val d´Isére   
  Zagreb-Sljeme   
 
 
Přehled účasti reprezentantů na soustředěních RD žactva: 
 

  
Möltall 
květen 

Kaunec 
květen 

Saas- 
Fee Landgraaf 

Testy 
Vrchlabí Hintertux Hintertux 

Starší 
žačky:/dny  

5 5 6 3 1 5 5 

Kristýna Pilná ano ano ano ano ano ano ano 

Petra Kotrlová omluvena omluvena ano ne oml. ne ne 

Josefina 
Volopichová 

omluvena ano ano ne oml. ano ano 

Zuzana 
Zemková 

ano omluvena ano ano ano ano ne 

Martina 
Šulcová 

omluvena ano ne ne ano ano ano 

                

Starší žáci:               

Filip Forejtek ano ano ano omluven ano ano ano 

Jan Straka ano ano ano ano omluven ano ano 

Adam Červinka omluven omluven nemocen ano oml. ano ano 

Jan Zabystřan ano ano ne ano omluven ano ne 

Tomáš Klinský ano ano ano ano ano ano ano 

Matěj Průdek ne ne ne ne ne ano ne 

                

Mladší žákyně:               

Iva Křížová omluvena ano ano ne omluvena ano ano 

Nikola 
Bubáková 

omluvena ano ano ano ano 
ano 

ano 

Nikola Dubnová ano ano ano ano ano ano ano 

                

Mladší žáci:               

Jan Ouvin ano ano ano ano ano ano ano 

Martin Ťavoda ano omluven ne ne nemocen ano ne 

Eduard Fiala ano ano ano ano omluven ano ano 

Vojtěch 
Bambušek 

ano omluven ne ano nemocen 
ne 

ne 

Oskar Novák ano omluven ano omluven ano ano ano 

                

Trenéři/dny: 6 6 9 4 1 6 6 

Tomáš Klinský ano ano ano ano ano ano ano 



 

 

Tomáš Kučera ano ano ano ano ano ano ano 

Zdeněk Šafář ano nemocen ano ano omluven ano ano 

Lukáš Ohrádka omluven ano ano ne ano ano ne 

 
 
Zachování příspěvku na letenku na závody do Whistleru pro medailistu z Trofeo Topolino, a to ve 
výši max. 20.000,-Kč. Příspěvek je nepřenositelný na 3.osobu a nepřevoditelný do dalšího roku. 
 
Nominační kritéria na mezinárodní závody jsou vyvěšeny na stránkách svazu, navrhuji zachovat jako 
v letošním roce po aktualizaci ročníků. 

TRž navrhuje Radě úseku schválit tyto kritéria pro zařazování do RD žactva pro 
sezonu 2013/2014 

Kritéria pro zařazování do RD žactva 
 
 
Nominační kriteria do RD žactva: 
Do reprezentačního družstva žactva v alpských disciplínách České republiky jsou zařazováni závodníci 
příslušných ročníků kategorie žactva po splnění níže uvedených kritérií. Zařazování je prováděno každoročně 
do termínu 31.5. a platí do konce příslušného závodního období tj. do 30.4. 
 
Zařazen bude závodník, který v pořadí příslušné kategorie po ukončení závodního období docílil nejlepší 
umístění v součtu dvou svých nejlepších disciplín v závodech RKZ, a to : 
 
                  první    3 žáci a 3 žákyně  z kategorie starších žáků starší ročník     (1999)* 
                  první    2 žáci a 2 žákyně  z kategorie starších žáků mladší ročník   (2000)* 
                  první    2 žáci a 2 žákyně v kategorii mladších žáků                          (2001)* 
*Podle bodů za výkon ve dvou svých nejlepších disciplínách v závodech RKZ. K nominaci bude použit 
výpočet stejný jako pro nominace na mezinárodní závody. 
 
TR žactva OSÚ AD SLČR má právo navrhnout Radě OSÚ AD SLČR  počet členů reprezentačního družstva 
žactva i nad rámec uvedených směrných čísel. 
 
Jmenovitou nominaci schvaluje Rada OSÚ AD SLČR . 
 
Schváleno Radou OSÚ AD dne ............ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
AD 4.  Čerpání rozpočtu RD žactva  
 

Přehled čerpání: 

Náklady 
celkem 

Vybraný podíl 
od 

reprezentantů: 

Náklady 
svaz: 

Náklady v Kč: 

Mezinárodní závody      *      109 509,00 Kč  

Möltall 3215,- EUR 1160,- EUR 2055,- EUR        53 430,00 Kč  

Kaunertal 3310,- EUR 1220,- EUR 2090,- EUR        54 340,00 Kč  

Saas- Fee 12312,- CHF 4550,- CHF 7762,- CHF       167 970,00 Kč  

Hala Landgraaf 3990,- EUR 1300,- EUR 2690,- EUR        69 940,00 Kč  

Tělocvična Vrchlabí 450,-Kč                 450,00 Kč  

Faktura - testy 3255,- Kč              3 255,00 Kč  

Hintertux říjen 2321,- EUR            60 346,00 Kč  

Energiapura oblečení              75 000,00 Kč  

Energiapura oblečení            250 000,00 Kč  

Hintertux listopad 3 698,- EUR 1 185,- EUR 2 513,- EUR        62 825,00 Kč  

Odměny trenérů celkem             80 000,00 Kč  

Celkem          987 065,00 Kč  

          

*použito z TM 79 215 Kč 
 
 
AD 5.  Materiální vybavení členů RD – ústní zpráva. 
Nabídka fy Ostyle na vybavení oblečením na trénink za poloviční cenu. T. Ouvín předloží šéftrenérovi žactva. 
V příštím roce bude odběr oblečení Energiapura 14 (svrchní a tréninkové) + 4 trenéři = 250.000,-Kč. 
Ve smlouvě Energiapura je odběr pro žáky pro každou sezónu. 
Na pořádání závodů bude zakoupen materiál tyče P27, v celkovém počtu cca 150ks(dle volných financí) 
 
AD 6.   Plán akcí: 
 
Do dnešního dne nebyl znám přesný rozpočet na sezonu 2013/2014 a z tohoto důvodu byla  naplánována 

dosud tato soustředění RD: 
 
          19.-24.5.2013 Kaunertal, SG, OS, volná jízda 
          27.8.-31.8.2013 hala – není určeno 
          20.10.-25.10.2013 ledovec ( místo není dosud určeno) 
          17.11-22.11.2013 Hintertux 
 
  
AD 7.   Složení RD žactva včetně trenérů: 
 
  Nominační kritéria pro zařazení do RD žactva jsou v příloze. 
 
  Trenéři: 
             Tomáš Klinský    
 Tomáš Kučera   
 Lukáš Ohrádka   
 
            Mladší žákyně: 
            Anna Volková              2000 
            Aneta Fleischerová     2000 
 
            Mladší žáci: 
            Vojtěch Bambušek      2000 
            Oskar Novák               2000 
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           Starší žákyně: 
           Petra Kotrlová             1998 
           Martina Šulcová          1998 
           Klára Kašparová         1998 
           Nikola Bubáková         1999 
           Iva Křížová                  1999 
 
           Starší žáci: 
          Jan Zabystřan              1998 
          Tomáš Klinský             1998 
          Marek Muller                1998 
          Jan Ouvín                    1999 
          Eduard Fiala                1999 
 
Hlasování o RD žactva: 
TR žactva schvaluje návrh nominace 14 - 0 
 
Návrh na doplnění RD o Šárku Chroustovou,viz níže dopis Jardy Bogdálka: 
Prosím také o zvážení mého návrhu na doplnění RD st.žákyň o Šárku Chroustovou. Podle mého výpočtu 
vychází pořadí 
3.Kašparová  14,997 
4.Chroustová 15,595  
Jsme ochotni i její náklady v RD hradit.Šárka v půlce slibně rozjeté sezony utrpěla na závodech na 
Sviňorkách těžký otřes mozku a nemohla se účastnit nejdůležitějších závodů sezony. 
Děkuji a zdravím J.Bogdálek 
 
TR žactva hlasuje o doplnění Šárky Chroustové 
12 – 0 
 
TR žactva hlasuje na ústní návrh o doplnění do RDž Nové Terezy 
10 proti - 4 se zdrželi 
 
OH naděje: 
Návrh  jmenovat OH naděje v počtu čtyři dívky a čtyři chlapci. Rada následně rozhodne způsob jejich 
podpory: 
 
Dívky: 

1. Zuzana Zemková 
2. Josefína Volopichová 
3. Kristýna Pilná 
4. Kristina Boniatti 

Chlapci: 
1. Filip Forejtek 
2. Adam Červinka 
3. Jan Straka 
4. Patrik Benc 

 
Diskuze k tématu OH nadějí, Projektu ročníku 1997 – Straka Jan 
 
TR žactva hlasuje o návrhu složení OH nadějí pro TRJ: 
Hlasování TR žactva 
14 - 0 
 
 
AD 8.  Není možné nyní projednat bez znalosti finančních prostředků, jež budou TRž přiděleny. 
V  návrhu rozpočtu se počítá s částkou 576.000,-Kč. Rada využije možnost a podpoří RDž z TM. 
 
AD 9.  K osobnímu projednání na schůzi TRž. 
Návrh na změnu SŘ – různé. 
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Ad 10. Dle rozhodnutí Pléna úseku dne 18.4.2013 je nutné upravit kritéria nominace do RDž tak, že se  
            nominace provede po ukončení sezony z výsledků doražených pouze v závodech RKZ. 
Hlasování TR žactva: 
10 pro – 2 zdržel 
 
Dále je potřebné zvážit úpravu nominačních kritérií na Skiinterkritérium v Říčkách, pokud se  neodjede 
dostatečné množství závodů, tedy dva SL a dva OSL. 
 
Různé: 
M.Matouš – vynulování nestartujícího – požadavek na STK (4.3.5) opravit pro sezónu 2012/13 (zmizelé 
body)ŽZ 5 
Bogdálek – návrh na losování SG – požadavek na STK 
L.Dlabola – požadavek na STK – upravit snížit parametry na VR na UKZ – mladší žactvo obří slalom o 20m - 
na 180 m, u mladšího žactva snížit na parametry 80 – 120m 
M.Matouš  - požadavek na možnost startování „příchozích“ na UKZ žactva 
J.Straka – TR žactva doporučuje stavby tratí u slalomu zvlášť – mladší a starší 
T.Ťavoda – návrh na případné pořádání VEZ po závodě UKZ 
P.Slavíček - připomínka k tréninku SG – možno např.přidělit čísla (lepší orientace, kdy přijdou na řadu) 
 
 
 
Zapsali: Tomáš Klinský, Danuta Štrougalová 
Ověřil: Tomáš Klinský 


