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Zpráva o činnosti Metodické komise OSÚ AD SLČR 
za období květen 2021 – duben 2022 

 
 

• Pracovní schůze Metodické komise se konala 7.5.2021 ve Vrchlabí 
Účast: Radim Jireš, Luděk Strejček, Jan Fiedler, Ludvík Vacek, Petr Jireš, Jiří Matějů 
Témata schůze:  

o Technická a metodická koncepce alpského lyžování ČR 
o Jednotný výklad lyžařské techniky při vzdělávání trenérů v celé ČR 

Na schůzi proběhla prezentace „Technické koncepce AD“, kterou připravili Metodici AD, 
její jednotlivé kapitoly prošly diskuzí, MK připravila návrhy na jejich úpravu a doplnění, na 
základě těchto návrhů Metodici AD připravili konečnou verzi „Technické koncepce AD“, 
kterou prezentovali na letních workshopech, dále na školeních trenérů AD.    

 
• Nové složení Metodické komise 

Dne 12.8.2021 Rada schválila zrušení MetK a uložila Radimovi Jirešovi předložit nový 
návrh složení MetK v počtu max. 5 členů vč. návrhu nového Statutu MetK.  13.10. 2021 
Rada schválila Statut MetK, zároveň jmenovala do funkce předsedy Radima Jireše a 
schválila jeho návrh na 4 členy MetK - J. Fiedlera, Jana Kvasničku, Luďka Strejčka a 
Ludvíka Vacka. 
 
Statut Metodické komise v příloze „Zprávy o činnosti MK“ na straně 2. 

 

• Lektorská činnost 
V sezoně 2021/22 se členové MK jako lektoři podíleli na vzdělávání trenérů při 
workshopech a školeních trenérů 4. a 3. třídy.  

 
Poznámka: 
Hlavní činnost v oblasti vzdělávání a metodiky přešla od sezony 2020/21 do kompetence 

Metodiků, proto významnou část činnosti popisuje „Zpráva o činnosti metodiků AD SLČR“ 

 

Ve Vrchlabí 18.4.2022, Předseda MK, Mgr. Radim Jireš     
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Statut Metodické komise 

OSÚ AD SLČR 

 

1) Metodická komise OSÚ AD (dále jen MK) má 5 členů a to: předsedu a 4 členy. Členové 

MK musejí splňovat odbornou způsobilost danou především těmito požadavky: odborné 

vzdělání (Diplomovaný trenér nebo trenéři 1.třídy), trenérské zkušenosti v závodním 

lyžování AD, aktivní lektorská a publikační činnost v lyžování AD. MK se schází dle 

potřeby, minimálně však jednou za rok a svolává ji předseda, aktuální problémy řeší per 

rollam. MK je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů MK, 

usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.  

 

2) Za činnost Metodická komise OSÚ AD odpovídá její předseda jmenovaný Radou OSÚ AD. 

Členy MK vybírá její předseda a složení MK schvaluje Rada. Za svou činnost MK odpovídá 

Radě OSÚ AD. 

 

3)  Oblasti činnosti Metodické komise OSÚ AD: 

• Vzdělávání trenérů - příprava a realizace školení trenérů 4. 3. a 2.třídy, odborných 

seminářů, workshopů a prolongačních kurzů. 

• Výběr členů lektorského sboru, zajištění lektorské činnosti při vzdělávání trenérů.  

• Spolupráce s univerzitami. Především zajištění specializace AD při studiu trenérů 

1.třídy a DT, dále spolupráce s vybranými odborníky univerzit.   

• Příprava konceptu, systému, strategie a plánů vzdělávání. Průběžná kontrola a 

aktualizace Kvalifikačního řádu pro trenéry AD SLČR. 

• Publikační činnost. Příprava studijních materiálů pro vzdělávání trenérů, odborných 

článků, instruktážních videí, tištěných publikací. Správa obsahu webových stránek 

týkající se vzdělávání trenérů a metodiky. 

• Spolupráce se zástupci SLČR ve vztahu k lyžařským oddílům a SPS. 

• Zajištění spolupráce s RvŽ, RDJ, RD, STK a Metodiky. 

• Spolupráce se zahraničím. Komunikace se zahraničními odborníky v oblasti závodního 

lyžování AD.  

 

Tento Statut Metodické komise OSÚ AD SLČR ve znění shora uvedeném nabyl platnosti a 

účinnosti schválením Radou OSÚ AD dne 13.10.2021. 
 


