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č. 60/2016 

Zápis ze zasedání komise ženského hokeje ČSLH 
 

Praha   21.4.2016        10:00 hodin 

Přítomni:  Karel Hornický, Lubomír Johan, Petr Wadowski, Karel Manhart, Martin Mašek, Karel Jankovič 
Hosté:      Eva Hrůšová, Tereza Kobzová 

Omluveni:  Martin Loukota, David Moravec 
 

Program: 

1) Kontrola úkolů 

2) Reprezentace  
3) Liga žen 2015/2016 

4) Soutěž 2016/2017 
5) Shromáždění klubů – konference ŽH 

6) Návrh delegáta na konferenci ČSLH 

7) Příspěvek Evy Hrůšové 

8) 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 57-02: Stanovit termíny srpnových kempů kvůli možné účasti hráček na turnajích.  
Termín:  31. 5. 2016 

Odpovědnost: manažeři a trenéři reprezentačních týmů  
 

Úkol 56-02:  Řádně zvolit delegáta s hlasem rozhodujícím za ženský hokej.  Navrhnout kandidáty 
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 58-02:  Představit souhrn informací s možnostmi studia a hry v zahraničí pro hráčky. 
Termín:   30. 6. 2016 

Odpovědnost: David Moravec  
 

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

Odpovědnost: Karel Hornický  
 

Úkol  59-01:        Rozeslat návrh úpravy modelu soutěže ženského hokeje 2016/2017   
Termín:    splněno 

Odpovědnost: Petr Wadowski 
 

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

Odpovědnost: Petr Wadowski 
 

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

Odpovědnost: Petr Wadowski 
 

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:      splněno 

Odpovědnost: Karel Hornický, Tereza Kobzová 
 

Úkol  59-05: Připravit návrh na kvóty hráček v hokejových klubech s návaznosti na případné         

finanční dotace pro kluby.  

Termín:        viz bod 7., splněno 
Odpovědnost: Eva Hrůšová 
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Úkol  60-01: Uspořádat společné setkání manažerů a reprezentačních trenérů po MS na přelomu 

května a června ve Velkých Popovicích. 
Termín:  31. 5. 2016 

Odpovědnost: Martin Loukota 

 
2)  Reprezentace 

 
Trenéry reprezentačního týmu ČR A ženy byla zpracována kompletní zpráva přípravného kemp ve 

Vancouveru a Mistrovství světa žen, která byla zveřejněna na webu ČSLH. Tým ČR A ženy dosáhl na 

Mistroství světa žen fantastického úspěchu, protože poprvé v historii bojoval o postup do semifinále a 
nakonec obsadil 6. místo. Reprezentační tým ČR A ženy je velmi perspektivní, protože věkový průměr 

hráček je 18 – 19 let. Informace o průběhu MS ženy byly velmi dobře komunikovány prostřednictvím 
České televize.  

 
Karel Jankovič informoval účastníky jednání, že stříbrné hráčky z Youth Olympic Games v Lillehammeru 

budou slavnostně dekorovány během přestávkového programu utkání CZE-SWE ve Znojmě. 

 
Tým ČR 18 ženy absolvoval přípravný kemp v Příbrami, na kterém trénovali hráčky ročníku 2000 a 2001 

herní dovednosti. Kemp proběhl v pořádku. 
 

Tým ČR 15 ženy se zúčastnil turnaje v Ženevě a vybojoval 2. místo.   

 
Závěr: Komise ženského hokeje se shodla, že reprezentační hokejová sezóna 2015 - 2016 

byla pro všechny 3 kategorie úspěšná, příjemným bonusem navíc bylo 6. místo reprezentace 
ČR A ženy na Mistrovství světa žen v Kanadě a stříbrné umístění na Youth Olympic Games 

2016 v Lillehammeru.   
 

 

3) Liga žen 2015/2016 

 
Karel Hornický hovořil o závěru soutěže Ligy žen v sezóně 2015/2016, některá utkání se odkládala, dále 

5 utkání bylo kontumováno, protože se týmy dlouhodobě nedohodly, jak a kdy utkání odehrají.  
  

Úkol  60-02: Zajistit v příští sezóně 2016-2017 sponzora pro závěrečný turnaj Ženské ligy Final Four. 

Termín:  31. 12. 2016 
Odpovědnost: všichni členové komise ženského hokeje 

 
Závěr: Komise ženského hokeje jednoznačně podporuje všemi přítomnými hlasy (6 PRO, 0 

PROTI, 0 ZDRŽEL SE) zavedení finanční odměny pro p. Pacholíka, který je řídícím 

pracovníkem soutěže ligy žen a zajišťuje veškeré zadávání statistických údajů na hokej.cz ze 
všech utkání v ženské lize.  

 
4) Soutěž 2016/2017  

 
Komise ženského hokeje na minulém zasedání KŽH ČSLH předložila návrh na úpravu systému soutěže Ligy 

ženského hokeje v sezóně 2016-2017. K zaslanému návrhu se souhlasně vyjádřilo pouze 6 klubů, ostatní 

kluby na návrh nezareagovaly.  
 

Závěr: Komise ženského hokeje bude respektovat rozhodnutí VV ČSLH ze 42. zasedání 
konaného dne 18. 2. 2016 ohledně zachování systémů soutěží ze sezóny 2015-2016 v sezóně 

2016-2017. Komise ženského hokeje schvaluje všemi přítomnými hlasy (6 PRO, 0 PROTI, 0 

ZDRŽEL SE), že startovné v lize ženského hokeje bude v sezóně 2016 – 2017 činit 4000,- Kč + 
vratná kauce 1 000,- Kč. Dále od sezóny 2016 – 2017 bude povinnost souběžně s papírovým 

zápisem ze všech utkání v soutěži, také ihned po utkání vyplnit zápis v systému Hosys. Kluby 
budou podávat papírovou přihlášku a souběžně vyplní elektronickou přihlášku 

prostřednictvím systému Hosys.  
 

 

 
 

 
 

 



60. KŽH ČSLH – 2016-04-21   3 

 

 

 
5) Shromáždění klubů – konference ŽH 

Karel Jankovič sdělil, vzhledem k informacím z právního oddělení ČSLH je potřeba postupovat podle nové-

ho klíče k volbě delegáta ŽH s hlasem rozhodujícím, který bude doporučen na konferenci ČSLH. Komise 
ženského hokeje bude působit jako poradní orgán, tedy navrhne kandidáta, ale nebude o něm hlasovat.  

 
Závěr: KŽH ČSLH upravila program konference, jednací řád, volební řád a klíč k volbě delegá-

ta ŽH s hlasem rozhodujícím (viz přílohy 1., 2., 3. a 4. tohoto zápisu). KŽH ČSLH připravila 

přihlášku do diskuze na konferenci ŽH (viz příloha č. 5). 
 

6) Návrh kandidáta na delegáta 
Karel Jankovič řekl, že je potřeba připravit seznam kandidátů na delegáta ŽH s hlasem rozhodujícím. 

Delegáti klubů před zahájením konference potvrdí delegační lístek, který je přílohou tohoto zápisu (viz pří-
loha č. 6).  

 

Úkol  60-03: Připravit seznam kandidátů na delegáta ŽH s hlasem rozhodujícím.  
Termín:  21. 5. 2016 

Odpovědnost: Petr Wadowski 
 

Závěr: Komise ženského hokeje navrhuje všemi přítomnými hlasy (6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL 

SE) kandidáta na delegáta s hlasem rozhodujícím Petra Wadowského. Komise ženského ho-
keje nominuje na funkce ve vedení ČSLH následovně: prezident ČSLH – JUDr. Tomáš Král, 

člen VV – Mgr. Karel Jankovič, předseda Dozorčí rady – Ing. Miroslav Rákosník. 
 

7) Příspěvek Evy Hrůšové  
Paní Hrůšová představila prezentaci o rozvoji ženského hokeje. Členové Komise ženského hokeje poděko-

vali za zajímavé postřehy, které vezmou na vědomí ve svojí následující práci.  

 
8) Různé  

Petr Wadowski informoval, že v květnu 2016 bude spuštěn nový registrační systém. Registrace bude 
možné vyzvedávat na 9 místech v ČR (viz příloha č. 7). 

 

Další jednání Komise ženského hokeje ČSLH se uskuteční dne 22. 6. 2016 od 10:00 hodin v sídle ČSLH. 
 

                  Schválil: Petr Wadowski 
Zpracovala: Tereza Kobzová 


