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Zápis č. 14 
 
ze zasedání Komise ženského hokeje ČSLH konaného dne 6. září 2018 od 13:30 hodin  
v sídle ČH (Českomoravská 2420/15, Praha 9). 
  
Přítomni: Karel Hornický, Petr Wadowski, Karel Jankovič, Martin Loukota, Lubomír Johan, 
 Karel Manhart, Martin Mašek 
Omluveni: Petra Herzigová, Daniel Sadil 
 
Program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu č. 13 (K. Hornický) 

3. Zprávy z ČH (M. Loukota, K. Jankovič)  

4. Zprávy manažerů reprezentací – U16, U18 a ženy A  

(P. Herzigová, L. Johan, M. Loukota) 

5. Liga žen 2018/2019 (M. Loukota) 

6. Plán reprezentačních akcí 2018/2019 

7. Různé 

 
 

1. Zahájení  
K. Hornický zahájil 14. zasedání Komise ženského hokeje ČSLH v sezóně 2018/2019. 
 
2. Kontrola úkolů 
K. Hornický provedl kontrolu zápisu z 13. zasedání Komise ženského hokeje ČSLH.  
 
Trvající: 
Úkol 04-03: Dodržovat termín 14 dnů před začátkem akce pro pozvánky a programy akcí repre.   
Odpovědnost: hlavní trenéři a manažeři reprezentací  
Termín: stálý úkol 
Úkol 11-04: Po každé akci dodat do 14 dnů hodnotící zprávu K. Jankovičovi a M. Loukotovi. 
Odpovědnost: všichni trenéři reprezentací 
Termín: stálý úkol 
 
3. Zprávy z ČSLH (M. Loukota, K. Jankovič) 
Členové KŽH odsouhlasili návrh M. Maška na místa konání Světového víkendu dívčího hokeje  
– 6.10. Příbram, Blansko. 
 
Úkol 14-01: Připravit návrh střídavých startů hráček mezi kluby všech soutěží žen pro sezónu 2019/2020. 
Odpovědnost: K. Hornický, M. Loukota  
Termín: 30.11.2018 
 
4. Zprávy manažerů reprezentací – U16, U18 a ženy A  
ČR 16 ženy (M. Loukota): 
Srpen – přípravný kemp v Příbrami. Nominováno 57 hráček. 
Absolvovány fyzické testy, tréninky na suchu, v ranních trénincích na suchu byly navíc ještě zařazeny hry a 
aktivity pro lepší poznání holek v týmu. Na ledě pak absolvovaly 3 klasické tréninky a 2 modelová utkání 
mezi sebou. 
 
 
ČR 18 ženy (L. Johan):  
Červenec - přípravný kemp ve Velkých Popovicích 
Srpen - přípravný kemp ve Valašském Meziříčí + Turnaj 4 zemí v Púchově (2. místo) 
Říjen – plánovaný turnaj 4 zemí ve finském Kuortane 
 
 
ČR A ženy (M. Loukota): 
Srpen – proběhl 1. turnaj EHT žen v Hodoníně (3. místo) 
Listopad – turnaj EHT ve Švýcarsku – nevhodné rozlosování utkání (SO 19:00, NE 10:00) 
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Objednávání letenek bude vždy řešeno až po písemném potvrzení o uvolnění ze zahraničního klubu, po-
případě školy. 
Prosinec – plánovaný turnaj 4 zemí v Příbrami 
 
K. Hornický – hlavní trenéři odpovídají za nominaci hráček v jednotlivých reprezentačních týmech, po 
vzájemné komunikaci s trenéry ostatních družstev a manažerem reprezentačních týmů. Pokud hráčka od-
mítne účast v reprezentaci své kategorie, nesmí ji nominovat trenéři vyšší reprezentační kategorie!  
 
5. Liga žen 2018/2019 (M. Loukota) 
M. Loukota – systém soutěže zůstává stejný jako v loňské sezóně. ESC Jonsdorf (GER) pozdě dodal při-
hlášku – STK ČSLH bude řešit na pravidelném jednání. 
 
30.8.2018 byl rozhodnutím prezidenta ČSLH schválen převod účasti v soutěži ELH žen mezi kluby  
HC Slavia Praha - ženy a HC Příbram. 
 
M. Loukota informoval o novince v evidenci vyšších trestů – 10 min OT = 10 trestných bodů, 20 min OK = 
20 trestných bodů. Při dosažení součtu 40 trestných bodů = 1 kolo stop, při dosažení 80 bodů = 2 kola stop 
atd. Body se stále přičítají. 
   
 
6. Plán reprezentačních akcí 2018/2019 
Projekt 2denních společných kempů všech reprezentací žen v sezóně 2018/2019 proběhne v těchto termí-
nech (pro 36 hráček a 9 členů RT): 7. - 9.9.2018, 14. - 16.10.2018, 20. - 22.11.2018, 30. - 31.1.2019,  
18. - 19.2.2019. 
 
ČR 18 ženy – podepsaná smlouva EHT, prosincový turnaj 4 zemí se uskuteční v ruském Stupino. 
Velice obtížně se zajišťují letenky na MS U18 v Japonsku. Předjednáno přípravné utkání se SWE v místě 
konání. 
Tým Japonska projevil zájem o sehrání utkání během reprezentační přestávky v listopadu – probíhá jedná-
ní. 
 
ČR 16 ženy – 2 přátelská utkání proti GER v Selbu ve dnech 13. - 14.9. Plánovaná 2 odvetná utkání proti 
GER se budou pravděpodobně hrát 10. – 11.11. 
 
7. Různé 
M. Mašek informoval o promo náborových akcí nazvaných Den dívčího hokeje – 7 akcí/sezóna, do dubna 
1 víkend/měsíc, na konci sezóny MČR krajů – trojboj (140 dětí, 9+1/kraj). Oslovit účastnice Týdne hokeje 
září 2018. 
 
M. Mašek - v Náchodě vzniká nový dívčí klub od příští sezóny chtějí přihlásit soutěž. 
 
8. Závěr 
K. Hornický poděkoval všem členům KŽH ČSLH za účast. Termín dalšího zasedání komise ženského 
hokeje bude upřesněn. 

 
 
Schválil: K. Hornický  
Zpracovala: T. Menčíková 


