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č. 58/2016 

Zápis ze zasedání komise ženského hokeje ČSLH 
 

Praha   27.1.2016        13:00 hodin 

Přítomni: Karel Hornický, Lubomír Johan, Karel Jankovič, Martin Loukota, Petr Wadowski, Karel Manhart, 
Martin Mašek, David Moravec     

Hosté:     Tereza Kobzová   
 

Program: 

1) Kontrola úkolů 
2) Reprezentace  

3) Liga žen 2015/2016 
4) Soutěž 2016/2017 

5) Výjimky startu dívek v chlapeckých soutěžích 

6) Shromáždění klubů – konference ŽH 

7) Různé dle potřeby 

 

1) Kontrola úkolů   
 

Úkol  53-06:     Materiální podpora IIHF – původní nabídka IIHF byla krácena. Bylo dodáno 100 
ks dřevěných hokejek značky Frontier a ty budou využívány na náborových akcích 

ženského hokeje.  Provést inventuru dodaných hokejek.  
Termín:               splněno 

Zodpovědnost:    Martin Loukota a Tereza Kobzová 
 

Úkol  53-07:  Civilní oblečení reprezentací projednáno a schváleno. Hráčky reprezentace ČR A 

jsou již změřeny. Hráčky reprezentace ČR 18 budou změřeny před turnajem 
v Kanadě. Najít dodavatelskou firmu, získat od ní nabídku na oblečení (boty, dží-

ny, halenka sako a možná bunda). Domluvit cenu a případné zviditelnění dodava-
telské firmy. 

Termín:               splněno 
Zodpovědnost:    Všichni členové Komise ženského hokeje 

 

Úkol  56-08:        Naplánovat uspořádání poháru v příštím ročníku + organizace. Zvolit termín mimo 

reprezentační přestávky, neplatit cestovné, pořadatelem bude ČSLH a Slovenský 

svaz. Slovenský svaz se bude podílet na 50% realizačních nákladů.  
Termín:  30. 4. 2016 

Odpovědnost: Hornický, Wadowski  
 

Úkol 56-04: Kontaktovat známé osobnosti z českého hokejového prostředí, aby nám pomohli 
zajistit pro hráčky vhodnou cestu a způsob zajištění studia a umístění 

v zahraničním klubu v USA a Kanadě.  
Termín:  splněno 

Odpovědnost: David Moravec   
 

Úkol 56-05: Kontaktovat Petera Smithe, Scotta Willeyho a trenéra NHL (kterého potkali na 

turnaji v Calgary) ohledně pomoci s umisťováním a následně uvolňováním hráček 
ze zámořských klubů na reprezentační akce. Domluvit bližší spolupráci se Scottem 

Willeym od sezóny 2016 – 2017.  Přiletí v srpnu 2016.   
Termín: splněno 

Odpovědnost: Martin Loukota, Lubomír Johan 
 

Úkol 56-06: Zajistit zprovoznění programu na natáčení videí. Koupit konvertor. Objednáno s IT 
ČSLH dodávka do 31. 12. 2015. 

Termín:  splněno 

Odpovědnost: Martin Loukota  
 

Úkol 57-01: Navázat spolupráci s trenérem NHL hráčů.  
Termín:  29. 2. 2016 

Odpovědnost: Lubomír Johan 
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Úkol 57-02: Stanovit termíny srpnových kempů kvůli možné účasti hráček na turnajích.  
Termín:  29. 2. 2016 

Odpovědnost: manažeři a trenéři reprezentačních týmů  
 

Úkol 57-03:  Poslat členům Komise ženského hokeje ČSLH nový návrh na systém soutěží 
v příští sezóně.  

Termín:   splněno 

Odpovědnost:  Karel Hornický  
 

Úkol 57-04:  Oslovit kluby v ženské lize s nabídkou organizování Final Four.  
Termín:  splněno 

Odpovědnost: Karel Hornický 
 

Úkol 56-02:  Dohlédnout a zajistit, aby byl řádně zvolen delegát s hlasem rozhodujícím za 
ženský hokej.  Navrhnout kandidáta do VV ČSLH a zvolit delegáta na konferenci 

ČSLH. Nahlášení osob je nutné nejpozději do 26. 5. 2016. Kandidáti nesmí být 
zaměstnanci ČSLH. 

Termín: 26. 5. 2016 

Odpovědnost: Petr Wadowski 
 

Úkol 57-05: Zorganizovat setkání zástupců klubů ženského hokeje na sobotu 21. 5. 2016, kde 
proběhne volba delegáta na konferenci ČSLH konané 18. 6. 2016.  

Termín: duben 2016 
Odpovědnost: Petr Wadowski 

 

2)  Reprezentace 
 

a) Lubomír Johan hovořil o MS 18 žen, které se konalo v lednu 2016 v Kanadě. Objevily se problémy 
s organizací přípravného utkání v Kanadě (nebyl připravený led na ranní rozbruslení, nebyla 

zajištěna časomíra a rozhodčí na přípravná utkání). Výše uvedené problémy se vyřešily a neměly 
zásadní vliv na přípravu před MS. 

V průběhu MS se ukázalo, že Český reprezentační tým působil jako velmi nesourodý a postrádal 

vnitřní sílu a touhu po vítězství, což se projevilo na některých výsledcích. I přesto, že v některých 
utkáních odehrál tým velmi dobré pasáže, výsledek si pak pokazil krátkodobým výpadkem. 
 

Úkol 58-01: Připravit trenérskou hodnotící zprávu z MS 18 žen v Kanadě. 

Termín: 10. 2. 2016 
Odpovědnost:  Jan Fidrmuc 
 

b) Martin Mašek informoval o přípravě na YOG 2016 v Lillehameru v Norsku. Hráčky a realizační tým 

budou mít sjednocené oblečení od společnosti Alpine-Pro. 
c) David Moravec sdělil zkušenosti z Turnaje ve Francii. Tým byl postaven na dvě 5, byly 

nominovány mladé hráčky. Hráčky fyzicky odpadly v utkání s FRA.  

Dále David Moravec hovořil o utkáních s Maďarskem, Rakouskem a Kanadou. Hráčky nejsou 
stejně silné v osobních soubojích proti soupeřům. Je potřeba trénovat sílu a rychlost během 

suché přípravy.   
Poté David Moravec zhodnotil utkání proti Slovenskému týmu, které se hrálo pod širým nebem.  

Reprezentace ČR A ženy se připravuje na turnaj ve Švýcarsku, který proběhne v termínu 7. – 14. 
2. 2016. 

David Moravec dále informoval o změně v realizačním týmu ČR A ženy, na pozici kondičního 

trenéra nově působí Radek Výtisk. Trenér má větší respekt u týmu a hráčkám připravuje 
individuální plány kondičních tréninků, protažení a vyváženého jídelníčku. Dále bude pomáhat 

s natáčením videí a bude pomocnou rukou kustoda.  
 

Úkol 58-02:   Představit souhrn informací s možnostmi studia a hry v zahraničí pro hráčky. 
Termín:  12. 3. 2016 

Odpovědnost:  David Moravec  
 

David Moravec společně s Karlem Jankovičem představili návrhy oblečení pro reprezentační tým 

ČR A ženy. Bude proveden výběr a zadání k výrobě. 
 

3) Liga žen 2015/2016 

 

a) Karel Hornický informoval o neodehraných utkáních klubu HC Tachov (chybí odehrát 2 utkání). 
Konečný termín pro odehrání těchto utkání je 6. března 2016, v případě neodehrání bude nutné 
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obě utkání kontumovat dle SŘ. Situaci bude projednávat STK ČSLH. 

Dále Karel Hornický hovořil o zvýšeném výskytu odložených utkání z důvodu startů hráček 
v chlapeckých soutěžích.  

 

 
Úkol 58-03:    Zpracovat vyhodnocení stávajícího ročníku Ligy žen v sezóně 2015 – 2016. 

Termín:   12. 3. 2016 
Odpovědnost: Karel Hornický  

 

4) Soutěž 2016/2017  

 
Členové Komise ženského hokeje diskutovali o možných úpravách systému Ligy žen v sezóně 2016 – 

2017. Rozlosování utkání bude připraveno tak, aby se nehrála utkání v době reprezentačních 

přestávek. Pokud se týmy vzájemně domluví, mohou utkání přesunout také do období 
reprezentačních pauz.  

 
Závěr: Komise ženského hokeje se shodla, že stávající model soutěže zachová i v nadcházející 

sezóně 2016 – 2017.  

 
5) Výjimky startu dívek v chlapeckých soutěžích  

 
Komise ženského hokeje neměla k projednání žádné výjimky.  

 
6) Shromáždění klubů – konference ŽH 

 

Podle rozhodnutí VV ČSLH bude mít ženský hokej na konferenci ČSLH (v roce 2016 bude volební) 
jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím.  

Dále je možné navrhnout kandidáta do voleb nového VV ČSLH. 
 

7) Různé 

 
a) Karel Hornický hovořil o Final Four, ženské hokejové ligy, ve dnech 12. a 13. 3. 2016 

v Černošicích.   
 

Úkol 58-04:    Uspořádat školení trenérů při finále Final Four.  
Termín:    12. – 13. 3. 2016 

Odpovědnost: Karel Hornický 

 
Úkol 58-05:  Zorganizovat ve Velkých Popovicích společnou schůzku manažerů, trenérů a 

asistentů trenérů ženských reprezentačních týmů ohledně přípravy plánu na další 
sezónu. 

Termín:  26. 2. 2016 ve večerních hodinách 

Odpovědnost: Martin Loukota, David Moravec 
 

Další jednání Komise ženského hokeje ČSLH se uskuteční dne 12. 3. 2016 od 11:00 hodin 
v Černošicích. 

           Schválil: Petr Wadowski 
Zapsala: Tereza Kobzová 


