
OSÚ AD SLČR - program schůze metodické komise  

Datum konání: 15.5. 2013, ve 13 hod, Praha-Strahov-zasedací místnost č. 209 

 

1. Zahájení 

2. Hodnocení činnosti MetK za uplynulý RTC 

- problematika schválení kvalifikačního řádu na MŠMT pro vzdělávání trenérů 

(Houser)a z toho vyplívající problémy se školením trenérů. Z důvodu absence této 

směrnice nebylo v letošní sezóně zahájeno školení trenérů II.tř. a odloženo doškolení 

II. a III.tř. Přihlášky na školení trenérů III.tř. a na doškolení bude evidovat sekr. ÚAD. 

- byl ustaven autorský kolektiv (redakční rada) ve složení Jireš P, Jireš R.,Fiedler, Lajkeb 

a Švitorková za účelem sepsání metodické příručky týkající se základních požadavků 

techniky a metodiky. Členové redakční rady zpracovávají obsahový materiál příručky 

na základě schůzky konané dne 29.10.2012. Obsahové stránky jednotlivých kapitol 

budou zpracovány dle následujícího rozdělení (viz. příloha č. 1) 

- studium trenérství AD na FSpS Masarykovy Univerzity v Brně ve formě bakalářského 

studia. Styk s příslušnými funkcionáři fakulty zajišťují Podešva a Lajkeb. V současné 

době jsou hotovy jak studijní protokoly, tak i sylaby pro všechny semestry studia. 

V nejbližší době bude vyhotovena smlouva mezi FSpS a SLČR, kde OSÚ AD odpovídá 

za veškerou odbornou specifikaci. 

- rozpočet ÚAD pro MetK tvořila částka 74.000,- Kč, 

- zejména ze strany MetK ÚAD byl vznesen požadavek a tlak na VV SLČR ve smyslu 

ustavení funkce dvou metodiků s úkolem pro postupné řešení všech metodických 

nedostatků, která se za poslední dobu nahromadily. Pro OSÚ AD, TL, AL byl přijat Petr 

Lajkeb. 

- MetK se měla zúčastnit činnosti ve strategické komisi (nesešla se ani jednou). Dále 

spolupracovala s expertní komisí a ve velkém rozsahu s STK (spolupráce při 

sestavování SŘ, překlady všech materiálů FIS vč. nových PLZ 2012-16). 

- Podešva a Lajkeb zpracovali metodický dopis k aktuální problematice nových rozměrů 

lyží pro OS počínaje sezónou 2013 – 14 (na webu úseku) 

- v příloze č. 2 jsou uvedeny početní stavy trenérů AD v jednotlivých KSL, jejich 

kvalifikace, počty oddílů/klubů a závodníků a vzájemné poměry mezi těmito počty, 

které musí být důvodem k podrobnějšímu projednáni v KOSÚ 

- problematika SpS: byly stanoveny požadavky na vedoucí SpS, týkající se evidence 

činnosti vč. motorických testů - problematika termínů dodání podkladů z jednotlivých 

SpS. Na schůzi R-ÚAD dne 18.4. konstatováno, že evidenci činnosti po ekonomické a 

organizační stránce bude dále sledovat sekr. SLČR a MetK všechny výstupy, týkající se 

plánování a vyhodnocování tréninkových plánů (odp. Podešva ml.). 



- v současné době jsou v realizaci dva běhy školení trenérů III.tř. – jejich 1. zimní části 

proběhly ve dnech 4.-7.4. ve Vrchlabí (33 uchazečů) a 12.-15.4.2012 na Pradědu (27 

uchazečů) + 2. část moravské části – Brno 8.6.2013 na FSpS MU 

 

3. Informace z OSÚ AD – Aleš Krýzl 

4. Informace z STK – Petr Houser 

5. Vzdělávání trenérů  

- školení trenérů III. třídy – 2 sekce (Vrchlabí, Praděd), sjednocení výkladu techniky a 

metodiky, sjednocení náplně jednotlivých školení, lektorský sbor – Čechy, Morava  

- školení II. a III. třídy 

- doškolení II. a III. třídy – termíny, společně 

- kritéria pro udělování jednotlivých trenérských kvalifikací 

 

6. SpS  

- hodnoty VTU a STU, výsledky MT 

- statisticky sledované ukazatele 

- stanovení řízení SpS po metodické stránce-zpětná vazba 

 

7. Problematika studia trenérstrí AD na FSpS MU 

- smlouva se SLČR do konce června 2013 

 

8. Kategorie PaP a žactva 

- počty závodů – UKZ/RKZ, předžáci  

- forma závodů (kombi) 

- stavba tratí 

- reprezentační soustředění-pravidla pro účast 

 

9. Trenérský work shop – 29.5.  



10. Metodické materiály 

- příručka pro trenéry - termín dokončení a recenze 

- učební texty II.díl - termín dokončení a recenze 

- metodické dopisy - prezentován metodický dopis zabývající se problematikou změny 

poloměru a délky lyží pro obří slalom platnou od sezóny 2012/13 (SP, EP, MS, MSJ), 

resp. 2013/14 (FIS)-uveden na stránkách ÚAD 

- úrazovost českých lyžařů z dlouhodobého hlediska 

- expertní sledování v jednotlivých kategoriích  

- spolupráce s univerzitami - témata bak. a dipl. prací 

 

 

11. Čerpání rozpočtu MetK pro r. 2013 

- příručka pro trenéry, metodické dopisy, učební texty, stáže, konference, cesťáky, 

honoráře, náklady na zahraničního trenéra – seminář 

 

12. Různé 

 

             Předložil:  Petr Lajkeb 

 


