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Svaz lyžařů ČR – úsek alpských disciplín 

                              
ZÁPIS ze schůzky TRŽ   

 
Termín: 26. 4. 2021 
 
Místo akce:  Brno 
 
Přítomni:  Bogdálek, Matějů, Ťavoda  

Program jednání a zápis  

1/ Přepočet LB.  

Přepočet LB u přecházejícího ročníku 2007 do kategorie staršího žactva v sezóně, kdy se nezávodilo.  

TRŽ, po domluvě s Petrem Houserem za STK, došla k závěru použít LB 9, která bude vynulována.  

Důvodem, který vedl TRŽ k uvedenému rozhodnutí je použití LB po skončení závodní sezóny 2019 – 

2020, kdy spolu oba ročníky 2006 a 2007 závodily a LB je tak konečný žebříček na konci závodního 

období. 

2/ Materiál RVŽ.  

K předání materiálu RVŽ dojde nejdéle do  5.5. 2021 Vznikne sdílená tabulka s přehledem a 

inventarizací materiálu k datu 30.4.2021, reflektující současný stavu materiálu po sezóně 2020 – 

2021. Do tabulky bude průběžně doplňován držitel konkrétního materiálu. Tabulka bude sdílená mezi 

TRŽ a trenéry, kteří budou mít u sebe materiál.  Během prvního květnového soustředění  vznikne 

požadavek na doplnění materiálu pro RVŽ. Zodpovídá Matějů. 

3/ Složení TRŽ a RVŽ.  

Rada OSÚ AD SLČR na svém zasedání  14.4.2021 jmenovala TRŽ ve složení Bogdálek, Matějů  a 

Ťavoda, předseda Bogdálek na sezónu 2021 – 2022. V souladu s rozhodnutím Rady a návrhu TRŽ 

Rada schválila jmenný seznam RVŽ na sezónu 2021 – 2022. Seznam najdete pod odkazem 

http://vysledky.czech-ski.cz/editor/Misa/Slozeni_RVZ2022.pdf. 

4/ Termínová listina akcí. 

- 12. (nájezdový den) – 16.5.2021. Lyžařské soustředění na ledovci Pitztal. Náplň GS, volná 

jízda, technika, lyžařské dovednosti, jízda v krátkých tyčích. Pozvánka s programem a 

organizačními informacemi bude zaslána začátkem května. Zodpovídá Matějů.  

- 2. (nájezdový den) -5.9.2021. Letní kondiční soustředění jehož součástí budou kondiční testy. 

Soustředění proběhne v Peci pod Sněžkou nebo v Trutnově. Připraven by měl být kromě 

tréninku atraktivní program s jedním dnem v trampolínovém centru, lezením na skalách, 

opakovanou návštěvou lanového parku, herním dnem se zaměřením na míčové hry. 

Pozvánka s programem a organizačními informacemi bude zaslána v srpnu. Zodpovídá 

Matějů.  
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- 17. (nájezdový den)  – 22.9. 2021. Lyžařské soustředění na ledovci. V případě špatných 

sněhových podmínek změna termínu vyhrazena. Náplň volná jízda, technika, lyžařské  

- dovednosti, jízda v krátkých tyčích. Pozvánka s programem a organizačními informacemi 

bude zaslána v srpnu. Zodpovídá Matějů. 

- 1. (nájezdový den)   – 5. 12. 2021. Lyžařské soustředění v St. Michael nebo Hinterreit. Náplň 

trénink SL a GS. Pozvánka s programem a organizačními informacemi bude zaslána začátkem 

listopadu. Zodpovídá Matějů. 

- V zimě prověříme možnost 3denního soustředění na trénink SG v Čechách. 

5/ Trenérské zajištění akcí. 

Každá z výše jmenovaných akcí je zajištěna trenéry TRŽ s doplněním o 1 – 2 trenéry na lyžařské 

soustředění. Odměna za den práce je stanovena na 1500,- Kč pro nominované trenéry, kteří zajišťují 

akci. Jedná se o hrubou mzdu. Na základě rozhodnutí TRŽ, může být proplacena také cesta a to 

nejvýše v částce 1000,- Kč. 

6/ Rozpočet. 

TRŽ sestaví jednoduchý rozpočet na uvedené akce do konce roku 2021. Zodpovídá Matějů 

7/ Nominační kritéria. 

Nominační kritéria do RVŽ 2022 – 2023 budou vycházet z kritérií do RVŽ 2020 – 2021. TRŽ nyní 

formulovala pracovní znění nominačních kritérií. TRŽ se rozhodla otevřít možnost diskuze nad 

nominačními kritérii na plénu zahrnujícím Radu AD, metodickou komisi AD, trenéry AD. Pracovní 

verze bude zveřejněna nebo rozeslána mailem k připomínkování. Nominační kritéria do RVŽ 2022 - 

2023 budou zvěřejněna do 1.7. 2021. 

Nominační kritéria na mezinárodní závody FIS CHI budou vycházet z kritérií na FIS CHI 2020 – 2021. 

TRŽ nyní formulovala pracovní znění nominačních kritérií. TRŽ se rozhodla otevřít možnost diskuze 

nad nominačními kritérii na plénu zahrnujícím Radu AD, metodickou komisi AD, trenéry AD. Pracovní 

verze bude zveřejněna nebo rozeslána mailem k připomínkování. Nominační kritéria na mezinárodní 

závody FIS CHI budou zvěřejněna do 1.7. 2021. Zodpovídá Matějů. 

Důvodem pro diskuzi je konečná nejlepší formulace nominačních kritérií. Kritéria jsou do určité míry 

nástrojem pro realizování systému práce s mládeží a přípravou přechodového ročníku do juniorské 

kategorie, což je hlavní smysl fungování RVŽ. 

 

 

 



 

Svaz lyžařů ČR, Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6, telefon +420 220 980 618, email ski@czech-ski.com, www.czech-ski.com 

 

 

 

8/ Trenérské zajištění závodů. 

Trenéry na mezinárodní závody nominuje TRŽ. Zodpovídá Bogdálek.  

Odměna za den práce je stanovena na 1500,- Kč pro nominované trenéry, kteří zajišťují závody. Jedná 

se o hrubou mzdu. Na základě rozhodnutí TRŽ, může být proplacena také cesta a to nejvýše v částce 

1000,- Kč. 

9/ Organizační zajištění akce a vyúčtování akce. 

Organizaci každé akce zajistí TRŽ. Na každou akci vznikne pozvánka s podrobným programem. Každá 

akce bude položkově vyúčtována a vyúčtování bude zasláno mailem na kontaktní adresy. Zodpovídá 

Matějů. 

10/ Komunikace. 

Komunikace mezi TRŽ, manažerem AD, sekretariátem, předsedou AD, trenéry závodníků a rodičem 

závodníků bude probíhat mailem v případě zápisů, pozvánek, vyúčtování, atd. Whatsup skupina bude 

využívána na organizaci před akcí, změny programu, krátké informace, atd. 

 
Zapsal: Jiří Matějů, 27.4.2021 
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