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č. 59/2016 

Zápis ze zasedání komise ženského hokeje ČSLH 
 

Praha   12.3.2016        13:00 hodin 

Přítomni:  Karel Hornický, Lubomír Johan, Petr Wadowski, Karel Manhart, David Moravec 
Hosté:      Eva Hrůšová, Tereza Kobzová, Roman Kosina, Rudolf Valla   

Omluveni: Karel Jankovič, Martin Loukota, Martin Mašek  
 

Program: 

1) Kontrola úkolů 
2) Reprezentace  

3) Liga žen 2015/2016 
4) Podnět Fr. Bárty pro KŽH 

5) Soutěž 2016/2017 

6) Shromáždění klubů – konference ŽH 

7) Různé 
 

1) Kontrola úkolů   
 

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 57-01: Navázat spolupráci s trenérem NHL hráčů.  
Termín:  splněno 

Odpovědnost: Lubomír Johan 
 

Úkol 57-02: Stanovit termíny srpnových kempů kvůli možné účasti hráček na turnajích.  
Termín:  21. 4. 2016 

Odpovědnost: manažeři a trenéři reprezentačních týmů  
 

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: splněno viz bod. 6 
Odpovědnost: Petr Wadowski 
 

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

Termín:  splněno 
Odpovědnost: Jan Fidrmuc 

 

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

Termín:   15. 4. 2016 
Odpovědnost: David Moravec  

 

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

Termín:    30. 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:    splněno  

Odpovědnost:   Martin Loukota, David Moravec 
Doporučení: Zopakovat tuto akci před začátkem sezóny (srpen), v termínu mezi ukončeným MS 

U18 a MS ČR A ženy (únor). 
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Úkol 58-04:  Uspořádat školení trenérů při finále Final Four. Přeloženo na případný kemp do 

Turnova.  
Termín:        přesunuto do úkolu viz bod 7. c). 

Odpovědnost:        Karel Hornický 

 
2)  Reprezentace 

 
a) David Moravec hovořil o přípravě reprezentace ČR A ženy na Mistrovství světa v Kamploops v Kanadě.  

 
 

3) Liga žen 2015/2016 
 

Karel Hornický informoval členy Komise ženského hokeje, že kvůli neuváženosti klubů a benevolenci 
řízení soutěže bylo několik utkání Ligy žen v sezóně 2015/2016 kontumováno. Od příští sezóny 2016/2017 

nebude možné utkání kontumovat ze zdravotních důvodů, pokud hlavní hygienik nevyhlásí v daném kraji 
vyšší výskyt nemocnosti obyvatel. Technické normy Ligy ženského hokeje jsou dostačující, budou se 

upravovat pouze drobnosti provozního charakteru. Před začátkem soutěže budou evidovány soupisky 

všech zúčastněných týmů a bude provedena kontrola registrací hráček. Všechny zápisy o utkáních budou 
zaznamenány v systému HOSYS.  

 
 

4) Podnět Fr. Bárty pro KŽH ČSLH 
 

Zástupci Komise ženského hokeje se zabývali obdrženým podnětem od p. Bárty ze dne 2. 3. 2016.  
 

Závěr: KŽH ČSLH bere podněty p. Bárty a vědomí. Člen komise na jeho dotazy písemně 

odpověděl. Problematika řešení modelu soutěže na novou sezónu 2016/2017 je 
uvedena v bodě č. 5.  

 
5) Soutěž 2016/2017  

 

K. Hornický představil návrh úpravy modelu soutěže na sezónu 2016/2017 viz příloha č. 1.  
 

Návrh počítá s 3 výkonnostními úrovněmi soutěže: 
 

1. Extraliga žen 2016/2017  
V této soutěži je zahrnuto 5 týmů. Ideální odehrání soutěže je turnajovým způsobem v 5 navržených 

termínech. Důvod tohoto kroku je celosezónní účast hráček v chlapeckých soutěžích, zvyšující se počet 

pracujících hráček a zvyšující se počet startů hráček na reprezentačních akcích. Utkání se odehrají během 
víkendu. Hráčky budou uvolňovány z chlapeckých soutěží pouze 5 x za rok a dále pouze v případě startu 

v reprezentačních týmech.  
 

2. ČNL 2016/2017 

V této soutěži se počítá s účasti 9 týmů. Je možné, že budou mezi týmy větší výsledkové rozdíly utkání. 
Systém je ještě ekonomicky únosný pro zařazené týmy. Modifikace hry na jednu skupinu (doma – venku, 

tedy 18 kol).  4 nejlepší týmy této skupiny si zahrají turnaj a vítěz turnaje bude bojovat o postup do 
extraligy s vítězem MSNL a posledním týmem z extraligy při finálovém víkendu turnaje extraligy. 

 
3. MSNL 2016/2016 

Soutěž bude hrát 5 týmů. Vítěz skupiny si zahraje s vítězem ČNL a posledním týmem z extraligy o postup 

do extraligy při finálovém víkendu turnaje extraligy. 
 

David Moravec připomněl včasné plánování organizace Finálového víkendu soutěže Extraligy ženského 
hokeje, které sníží náklady na realizaci akce.   

 

Závěr: KŽH ČSLH doporučuje všemi přítomnými hlasy (5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE) přijetí 
nového modelu soutěže na sezónu 2016/2017. KŽH ČSLH rozešle klubům k vyjádření návrh 

úpravy modelu soutěže ženského hokeje na sezónu 2016/2017.. Kluby zašlou zpět své 
připomínky k navrženému modelu ligy žen 2016-2017 nejpozději do 29. 3. 2016.   

 

Úkol  59-01:        Rozeslat návrh úpravy modelu soutěže ženského hokeje 2016/2017   
Termín:    21. 3. 2015 

Odpovědnost: Petr Wadowski 
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6) Shromáždění klubů – konference ŽH 
 

Shromáždění klubů – konference ŽH se uskuteční 21. 5. 2016 od 10:00 hodin v obci Horní Cerekev, 

v hotelu Rustikal.  
 

Jednání bude rozděleno na 2 části: 
 

1. Konference ŽH (25 zástupců klubů, 1 zástupce z každého klubu, zástupci KŽH a hosté) 

-  jako krajská konference ČSLH 
-  schválí se jednací a volební řád 

-  zvolí kandidáta na delegáta s hlasem rozhodujícím, který bude doporučen na konferenci  
 

2. Schromáždění ALKŽH (50 zástupců klubů, 2 zástupci z každého klubu, zástupci KŽH a hosté) 
-  bude navazovat na konferenci ŽH 

 

Oddíly, tzn. Členové ALKŽH zašlou návrhy na delegáta na konferenci ČSLH s hlasem 
rozhodujícím do 15.4.2016 do 24:00 hod. na E-mail wadost5@gmail.com. Komise ženského 

hokeje navrhne svého kandidáta na delegáta na svém pravidelném zasedání dne 21. 4. 2016.  
 

Úkol  59-02:        Rozeslat podklady pro jednání Konference ŽH a shromáždění klubů ALKŽH  

Termín:    21. 3. 2015 
Odpovědnost: Petr Wadowski 

 
7) Různé 

 
a) KŽH se zabývala žádostí klubu Sport Most z. s. o povolení startu dívky Barbory Poláškové (nar. 20. 11. 

2002) v nižší věkové kategorii pro sezónu 2016/2017. 

 
Závěr: KŽH doporučuje všemi přítomnými hlasy (5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE) vyhovět 

této žádosti. Hráčka dodá potřebnou dokumentaci přímo ČSLH.  
 

b) Hokejistka roku – pravidla pro letošní rok  

 
Závěr: KŽH doporučuje všemi přítomnými hlasy (5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE) s pravidly 

hlasování. 
 

Úkol  59-03:        Rozeslat pravidla společně s hlasovacím lístkem všem hlasujícím.  

Termín:    21. 3. 2015 
Odpovědnost: Petr Wadowski 

 
c) Kemp reprezentace ČR A ženy  

 
David Moravec informoval členy komise, že přípravný kemp v Turnově konaný v termínu 15. – 19. 3. 

2016 bude otevřený pro trenéry ženského hokeje, kteří mohou přijet a sledovat jakoukoliv část přípra-

vy týmu na MS (utkání/tréninky). Realizační tým rád zodpoví dotazy trenérů. Účast na soustředění 
může být započítána jako doškolení (2 kredity).  

 
Úkol  59-04: Informovat trenéry ženského hokeje o možnosti zúčastnit se kempu v Turnově a 

distribuovat novelu směrnice č. 77 o vzdělávání trenérů (kredity).  

Termín:     Ihned 
Odpovědnost:     Karel Hornický, Tereza Kobzová 
 

Členové komise ženského hokeje diskutovali s pí. Hrůšovou fungování ženského hokeje. Pí. Hrůšová 

představila několik návrhů rozvoje ženského hokeje: 
- Systém výchovy trenérů ženského hokeje a týmů v soutěžích ženského hokeje 

- Metodika východy hráček (mělo by vzejít z ČSLH) 
- Podpora ženského hokeje stejně jako mužského 

- Regionální trenér – starat se také o ženské týmy 

- Vypracovat evidenci aktivních hráček 
- Dny ženského hokeje 

 

mailto:wadost5@gmail.com
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Úkol  59-05: Připravit návrh na kvóty hráček v hokejových klubech s návaznosti na finanční 

odměny pro kluby.  
Termín:       21. 4. 2016 

Odpovědnost:       Eva Hrůšová 

 
Další jednání Komise ženského hokeje ČSLH se uskuteční dne 21. 4. 2016 od 10:00 hodin v sídle 

ČSLH. 
                  Schválil: Petr Wadowski 

Zpracovala: Tereza Kobzová 


