
Z á p i s 

komise AE 

22.9.2022 - online 

  

Program:  
1. Zahájení zasedání, kontrola usnášeníschopnosti 

2. Volba zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Nový člen komise 

5. Zástupce disciplíny AE v Radě úseku AL 

6. Kontrola plnění úkolů 

7. Zpráva z letních tréninků 

8. Zpráva z letních závodů 

9. Zpráva z letní přípravy reprezentace 

10. Plán podzimní přípravy 

11. Zimní sezona 2022-23 

12. Rozhodčí a technický delegát 

13. Majetek a potřeby disciplíny 

14. Kontrola probíhajících a zadání nových úkolů 

15. Schválení usnesení komise 

16. Závěr zasedání 

 

Zúčastnění členové komise: Aleš Valenta, Radek Gronych, Pavel Landa 

 

1. Zahájení zasedání, kontrola usnášeníschopnosti 

Jednání komise AE zahájil Aleš Valenta a přivítal všechny přítomné. Následně členové 

komise AE schválili program. 

 

2. Volba zapisovatele 

Návrh Aleš Valenta 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

  

3. Schválení programu 

 PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

4. Nový člen komise AE 

 Aleš Valenta navrhl k doplnění komise Martinu Konopovou. 

Komise AE schvaluje od 1.10.2022, jako nového člena komise Martinu Konopovou. 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

5. Zástupce disciplíny AE v Radě úseku AL 

Komise AE se shodla na nutnosti opětovného přijetí svého člena do Rady UAL. Ze svých řad 

navrhuje předsedu komise Aleše Valentu a pověřuje ho zahájením vstupních pohovorů 

s Radou UAL. 

Komise AE schvaluje záměr. 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 



6. Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly z posledního zasedání komise AE jsou splněny či v procesu. 

Komise AE bere na vědomí. 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

7.  Zpráva z letních tréninků 

Během letní sezony 2022 proběhlo 22 tréninkových dnů skákání do vody. 

V červenci se tréninků zúčastnilo celkem 11 skokanů, v srpnu 21 a v září 12. Nejmladší měl 8 

roků, nejstarší 21 let. Tréninků se zúčastnilo 6 dětí bez klubové příslušnosti. Ze začátku byly 

tréninky zaměřeny na zvládání fáze výletů a odrazů z rampy. Koncem léta skokani zvládali 

jednoduché salto vzad skrčmo a prohnutě. Někteří zkoušeli i salto s vrutem nebo dvojné salto 

na malém můstku. Vše podpořeno základními tréninky na trampolínách. 23.-27.8. proběhlo 

výběrové soustředění, na které bylo pozváno 6 jednotlivců, se kterými se bude dále pracovat. 

Komise AE bere na vědomí. 

 PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

8.  Zpráva z letních závodů 

Během letní sezony 2022 se uskutečnily 3 závody Českého poháru a 1 závod Mistroství ČR. 

17.7. – 1 závod ČP – organizátor Acrobat Park – 6 závodníků 

7.8. – 2 závod ČP – organizátor Ski Klub Šumperk – 12 závodníků 

28.8. – 3 závod ČP – organizátor SK Ještěd – 19 závodníků 

28.8. – Mistroství ČR – organizátor SK Ještěd – 19 závodníků 

Nejtěžší skoky – dvojné salto vzad skrčmo a jednoduché salto s vrutem 

Komise AE bere na vědomí. 

 PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

9.  Zpráva z letní přípravy reprezentace 

Nicholas Novak se během jarní a částečně letní sezony individuálně věnoval rehabilitaci 

zraněného kyčelního kloubu. Trénink skoků do vody začal v půlce srpna. Aktuálně skáče 

trojná salta se dvěma vruty. Dle plánu bude do vody skákat do půlky-konce října.  

 

Komise AE bere na vědomí. 

 PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

10. Plán podzimní přípravy 

Výběrová skupina 7 skokanů bude absolvovat specializovaný 2x 3 denní trampolínový 

trénink – říjen + listopad, přesný termín je v jednání. Lyžařský trénink ke zdokonalení 

základního lyžařského oblouku proběhne 26.-30.10 a 17.-20.11.2022. Místo dle sněhu a 

počasí. Nicholas Novak plánuje trénovat s US týmem a v jednání je jeho účast na tréninku, EP 

a SP v Ruce, FIN. 

Komise AE bere na vědomí. 

 PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

 

 

 



11. Zimní sezona 2022-23 

Během zimní sezony 2022-23 budou probíhat víkendové minikempy se zaměřením na 

zdokonalení lyžařských dovedností a 1 týdenní kemp se zaměřením na základy skoků na 

sněhu. Termíny a místa v jednání. Všechny kempy budou pouze pro pozvané. Trenéři: 

Martina Konopová, Aleš Valenta, Pavel Landa. 

Ve spolupráci se Ski Klubem Šumperk, Ještědem Liberec a Bižuterií Jablonec připravujeme 

koncept seriálu 3 závodů ČP a 1 závod MČR. 

Nicholas Novak se v lednu – březnu zúčastní 2 SP v Severní Americe a 1-2 závodů NORAM. 

Komise AE bere na vědomí. 

 PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

12. Rozhodčí a technický delegát 

Letních závodů se zúčastnilo 5 domácích rozhodčích za účelem zdokonalení se v disciplíně 

AE. Pavla Slabá a Adéla Šťastná se zúčastní mezinárodní kliniky rozhodčích ve Slovinsku se 

záměrem získání mezinárodní licence FIS pro disciplínu Aerials. Ve spolupráci s disciplínou 

Moguls bylo dohodnuto, že náklady na jejich účast budou hrazeny z rozpočtu MO. Disciplína 

AE recipročně uhradí přiměřené náklady na kliniku rozhodčích pro 2 osoby v následujícím 

roce. Pavel Landa má zájem o licenci technického delegáta na úrovni FIS, což by nám 

v budoucnosti zlevnilo organizaci FIS závodů na území ČR. Zjišťujeme podmínky. 

Komise AE bere na vědomí. 

 PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

13. Majetek a potřeby disciplíny AE 

1. Speedgun – uskladněno, k dispozici pro domácí tréninky a závody. 

2. 2 ks vysílačky – v držení Jaroslava Novaka pro účely repre A. 

3. 1ks vysílačka – repre. trenér Jaroslav Novak zažádal o zakoupení 1ks vysílačky, která by 

doplnila chybějící komunikační článek na trati. 

4. Základna můstku pro jednoduchá salta – v držení Lukáše Vokatého, nekomunikuje. 

Komise AE schvaluje usnesení z tohoto bodu. 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

14. Kontrola probíhajících a zadání nových úkolů 

Aleš Valenta – zjišťuje aktuální stav a podmínky výstavby zimního areálu Světlý vrch. 

Aleš Valenta – zajištění navrácení majetku SLČR od Lukáše Vokatého do držení úseku.  

 Základna můstku + kufr speedgun. 

Aleš Valenta – probíhají schůzky s gymnastickými a trampolínovými oddíly. 

Pavel Landa – osloví reprezentačního trenéra k zajištění specifikace pro koupi 1ks vysílačky. 

Pavel Landa – zjistí bližší podmínky účasti na FIS TD klinice. 

Martina Konopová – zajistí přípravu výběrového týmu. 

Komise AE bere na vědomí zprávu o zadání nových úkolů. 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

 

 

 



15. Schválení usnesení komise AE 

Komise AE schvaluje usnesení z tohoto jednání.  
PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

hlasování  všichni 0 0 schváleno 

 

16. Závěr zasedání  

Další setkání komise AE proběhne 31.10.2022. Místo a čas bude upřesněn. 

 

 

zapsal: Aleš Valenta 

ověřil: Pavel Landa 


