


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY  
SKI ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIK  

 
HOMOLOGAČNÍ PROTOKOL  

 
 
Na základě zjištěných skutečností bylo sjezdovce „V Ráji“ na Zadově 
 

 START CÍL VÝŠK. ROZDÍL DÉLKA 
SL 1095 975 120 441 
     

     

 

* pozn. pro závody jednotlivých kategorií musí být výškový rozdíl snížen tak 
aby odpovídal sout ěnímu řádu (díl b odst. 2.1)  
 
- podle charakteru trati je nutné rozmístit po sjez dovce ochranné prost ředky 
pro zvýšení bezpe čnosti závodník ů. 
 
pro závody ve  
   sjezdu 
   super G 
 OSL 
SL 
v kategoriích 
žáci 
   junioři  
   dospělí  
 
přiděleno homologační číslo 087/01/11 
 
Datum          ing.arch. Martin Vokatý   
25. 3. 2011 inspektor 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY  
SKI ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIK  

 
HOMOLOGAČNÍ PROTOKOL  

 
 
Na základě zjištěných skutečností bylo sjezdovce „U Můstků“ na Zadově 
 

 START CÍL VÝŠK. ROZDÍL DÉLKA 
OSL 1095 955 140 636 
     

     

 

* pozn. pro závody jednotlivých kategorií musí být výškový rozdíl snížen tak 
aby odpovídal sout ěnímu řádu (díl b odst. 2.1)  
 
- podle charakteru trati je nutné rozmístit po sjez dovce ochranné prost ředky 
pro zvýšení bezpe čnosti závodník ů. 
 
pro závody ve  
   sjezdu 
   super G 
 OSL 
SL 
v kategoriích 
žáci 
   junioři  
   dospělí  
 
přiděleno homologační číslo 086/02/11 
 
Datum          ing.arch. Martin Vokatý   
25. 3. 2011 inspektor 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY  
SKI ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIK  

 
HOMOLOGAČNÍ PROTOKOL  

 
 
Na základě zjištěných skutečností bylo sjezdovce „U Můstků“ na Zadově 
 

 START CÍL VÝŠK. ROZDÍL DÉLKA 
SL 1095 955 140 636 
     

     

 

* pozn. pro závody jednotlivých kategorií musí být výškový rozdíl snížen tak 
aby odpovídal sout ěnímu řádu (díl b odst. 2.1)  
 
- podle charakteru trati je nutné rozmístit po sjez dovce ochranné prost ředky 
pro zvýšení bezpe čnosti závodník ů. 
 
pro závody ve  
   sjezdu 
   super G 
 OSL 
SL 
v kategoriích 
žáci 
   junio ři  
   dosp ělí  
 
přiděleno homologační číslo 086/01/11 
 
Datum          ing.arch. Martin Vokatý   
25. 3. 2011 inspektor 
 

      



 
SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

SKI ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIK 
 
MÍSTO  .............LA ZADOV..................... NÁZEV TRAT Ě .......V RÁJI.......................... 
 
Pro kterou disciplínu je trať určená   
sjezd 
super G 
obří slalom 
slalom 
 
Pro kterou kategorii 
 muži,ženy (junioři ,juniorky) 
žáci ,žákyně 
 
Majitel trat ě (pozemku):  
 
Název: ......................  Obec Stachy…… Lesy ČR.............................. 
IČO :.........................  00250678............ 42196451………… 
sídlo (kontaktní adresa): . Stachy 200.......... Přemyslova 200..................... 
........................................ 384 73  Stachy.......... 501 68 Hradec Králové 8…... 

Tel:388 428 304 Fax: 388 428 031  Tel:495 860 111 Fax: 495 262 391.. 
 
Provozovatel tratě:  
Název: ............  ČSTV LA ZADOV............  
IČO :................  00469548............................................ 
sídlo (kontaktní adresa): ..... Zadov 162........................................................................ 
............................................. 384 73  Stachy......................................... 
Tel: 388 428 119................. Fax: 388 428 133............................................... 
 
Vztah provozovatele a majitele pozemku ev. doba pronájmu: 
................nájemní smlouva............................................................................. 
 
Majitel* provozovatel * lyžařských dopravních zařízení:  
Název: ..................  ČSTV............................................................... 
IČO :.................................... 00469548.................................................  
sídlo (kontaktní adresa):...... Zátopkova 100/2,  

160 17  Praha 6 - Břevnov..  
Tel: 233 017 333.....Fax: 233 358 467....  

*nehodící se škrtněte 



TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
 
 START m.n.m. CÍL m.n.m. VÝŠK. ROZDÍL DÉLKA m. 

OSL  -  -   -   -  

SL 1095 975 120 m 441 

SG  -   -   -   -  

SJ  -   -   -   -  

  
  
Šířka tratě: minimální.........30 m.................maximální...............45 m................. 
 
Maximální sklon .........43,56°..................... 
 
Minimální sklon ........31,61°....................... 
 
Průměrný sklon ........32,75°........................ 
 
Orientace sjezdovky .............severovýchod............................... 
 
Prostředí: průsek v lese, skalnatý terén, volný prostor 
 
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
Délka trvání sněhové pokrývky od: .........listopad...... do: ....březen... (min. 120 dní / rok) 
 
Umělé zasněžování ..............ano................ 
 
Možnost preparace tratě vodou: ..............ano................ 
 
Způsob přístupu závodníků k cíli a ke startu 
 
............lanovkou; na lyžích................................................................................................... 
 
Způsob přístupu diváků k trati 
 
............ lanovkou; na lyžích; pěšky..................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 
Parkovací prostory a jejich dosažitelnost 
 
...........ano dostatečné – 100 m od lanovky, 500 m od cíle............................................... 
 
Možnost odvozu raněného z tratě  
 
............výborná –Horská služba přímo u tratě; ZZS přístup cca 50 m od lanovky............. 
 



Dopravní zařízení u tratě a jejich kapacita 
 
...........čtyřsedačková lanová dráha (kapacita 2000 osob / hodinu)................................ 
 
Možnost příjezdu sanitky a jestliže ano, kde: ...ano - k hlavní budově LA........................ 
 
Možnost přistání vrtulníku a jestliže ano, kde: ....ano - vedle budovy Horské služby........ 
 
Vzdálenost nemocnice ev. lékařské služby: ...Vimperk (15 km)........................................ 
 
Možnost lyžování návštěvníků v době konání závodů 
 
.......ano – sjezdovka U Můstků; sjezdovka Pucalka.......................................................... 
 
Možnost tréninku závodníků 
 
......ano............................................................................................................ 
 
Popis ochranných prostředků rozmístěných po trati 
 
..ochranné matrace na sloupech lanové dráhy; ochranné sítě................................... 
 
Přílohy nezbytné k získání dokumentace: Situační plán  s vrstevnicemi ve standartním 
měřítku (1:1000, 1:2000, 1:5000) se zakreslenou tratí, ochrannými prostředky, přístupem ke 
startu a cíli, stanovištěm rozhodčích.  
 
Doporučená dokumentace: Podélný profil tratě, fotografie sjezdovky (letecký snímek, 
snímek z protisvahu atp.) 
 
Po zaslání tohoto formuláře a příslušné dokumentace na adresu: 
ing. arch. Martin Vokatý 
U parku 482 
41 01 Trutnov 
bude vydán homolagační protokol a homologační číslo. 
 
 
 Datum 04.03. 2011     Podpis žadatele: Martin Matouš 
 
 
SK MATY 
Sokolská 63 
370 05 České Budějovice 
tel: 385348606 
 
 
 
 



 
SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

SKI ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIK 
 
MÍSTO  .............LA ZADOV..................... NÁZEV TRAT Ě ...........U MŮSTKŮ............... 
 
Pro kterou disciplínu je trať určená   
sjezd 
super G 
obří slalom 
slalom 
 
Pro kterou kategorii 
 muži,ženy (junioři ,juniorky) 
žáci ,žákyně 
 
Majitel trat ě (pozemku):  
 
Název: ......................  Obec Stachy…… Lesy ČR.............................. 
IČO :.........................  00250678............ 42196451………… 
sídlo (kontaktní adresa): . Stachy 200.......... Přemyslova 200..................... 
........................................ 384 73  Stachy.......... 501 68 Hradec Králové 8…... 

Tel:388 428 304 Fax: 388 428 031  Tel:495 860 111 Fax: 495 262 391.. 
 
Provozovatel tratě:  
Název: ............  ČSTV LA ZADOV............  
IČO :................  00469548............................................ 
sídlo (kontaktní adresa): ..... Zadov 162........................................................................ 
............................................. 384 73  Stachy......................................... 
Tel: 388 428 119................. Fax: 388 428 133............................................... 
 
Vztah provozovatele a majitele pozemku ev. doba pronájmu: 
................nájemní smlouva........................................................................... 
 
Majitel* provozovatel * lyžařských dopravních zařízení:  
Název: ..................  ČSTV............................................................... 
IČO :.................................... 00469548.................................................  
sídlo (kontaktní adresa):...... Zátopkova 100/2,  

160 17  Praha 6 - Břevnov..  
Tel: 233 017 333.....Fax: 233 358 467....  

 



*nehodící se škrtněte 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
 
 START m.n.m. CÍL m.n.m. VÝŠK. ROZDÍL DÉLKA m. 

OSL 1095 955 140 m 636 

SL 1095 955 140 m 636 

SG  -   -   -   -  

SJ  -   -   -   -  

  
  
Šířka tratě: minimální  .......30 m...........      maximální  .............45 m................. 
 
Maximální sklon ............33,39°.................. 
 
Minimální sklon .........31,33°..................... 
 
Průměrný sklon .........32,21°..................... 
 
Orientace sjezdovky .............severoseverovýchod................. 
 
Prostředí: průsek v lese, skalnatý terén, volný prostor 
 
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
Délka trvání sněhové pokrývky od: ......listopad...... do: ......březen... (min. 120 dní / rok) 
 
Umělé zasněžování .............ano................ 
 
Možnost preparace tratě vodou: ..............ano................ 
 
Způsob přístupu závodníků k cíli a ke startu 
 
............lanovkou; na lyžích....................................................................... 
 
Způsob přístupu diváků k trati 
 
............velmi dobrý – lanovkou; na lyžích; pěšky...................................................... 
 
Parkovací prostory a jejich dosažitelnost 
 
...........ano dostatečné – 100 m od cíle................................................................................... 
 
Možnost odvozu raněného z tratě  
 
............výborná –Horská služba přímo u tratě; ZZS přístup cca 50 m od cíle.................... 
 
Dopravní zařízení u tratě a jejich kapacita 



 
............čtyřsedačková lanová dráha (kapacita 2000 osob / hodinu)...................................... 
 
 
Možnost příjezdu sanitky a jestliže ano, kde: ...ano - k hlavní budově LA............................ 
 
Možnost přistání vrtulníku a jestliže ano, kde: ....ano - vedle budovy Horské služby............ 
 
Vzdálenost nemocnice ev. lékařské služby: ...Vimperk (15 km)......................................... 
 
Možnost lyžování návštěvníků v době konání závodů 
 
.......ano – podél tratě; sjezdovka Pucalka.......................................................................... 
 
Možnost tréninku závodníků 
 
......ano............................................................................................................................. 
 
Popis ochranných prostředků rozmístěných po trati 
 
..ochranné matrace na sloupech lanové dráhy; ochranné 
sítě.................................................... 
 
Přílohy nezbytné k získání dokumentace: Situační plán  s vrstevnicemi ve standartním 
měřítku (1:1000, 1:2000, 1:5000) se zakreslenou tratí, ochrannými prostředky, přístupem ke 
startu a cíli, stanovištěm rozhodčích.  
 
Doporučená dokumentace: Podélný profil tratě, fotografie sjezdovky (letecký snímek, 
snímek z protisvahu atp.) 
 
Po zaslání tohoto formuláře a příslušné dokumentace na adresu: 
ing. arch. Martin Vokatý 
U parku 482 
41 01 Trutnov 
bude vydán homolagační protokol a homologační číslo. 
 
 
Datum 04.03.2011    Podpis žadatele: Martin Matouš 
 
SK MATY 
Sokolská 63 
37005 České Budějovice 
tel: 385348606 










