
Zápis ze semináře MK a RLS ÚZL na Kaprunu  2.-5.11.2017 

 

Účastníci semináře  za MK a RLS:  

Meloun, Škaloud, Hruša, Mašek, Bartovský, Mrzena, Gnad, Gabriel, Krnáč, Strnad,  Čech, Korec, Přibyl, 

Štulo,Matošková, Polášková 

2.11. dojezd účastníků dle pracovních možností v rozmezí 17-23:00 hod, přivítání a informace o srazu 

na odbornou část semináře 3.11. 

3.11. dopoledne do 11:30 rozlyžování  

od 12:30 do 15:30 cvičení specializované průpravy dle MD pro sj. lyžování. (Polášková) 

od 18:30- 21:30 společná prezentace materiálů všech pracovních skupin MK, připomínky, 

diskuze nad vnější grafickou podobou a problematičnosti stahování videí z webu SL.  

4.11. 10-13:00 zdokonalovací cvičení pro řezané  i smýkané oblouky( Polášková),natočení videa 
osobní jízdy v řezaném oblouku v základní podobě,  skupina snowboarding vlastní cvičení 
průpravy a finálních oblouků (Přibyl); pod vedením T. Gnada  se sešla  skupina běžců, prošli 
zdokonalovací cvičení pro bruslení, natočili se. 

 

 14-15:30 praktické ukázky a cvičení techniky, vyjasnění provedení hlavních popsaných oblouků 

v MD sjezdové části (Mašek), skupina běh vlastní cvičení specializované průpravy ve stopách na 

Kaprunu . 

  

 18:30-22:30 – diskuze, připomínky, závěry:  

 Odborné skupiny snowboardingu a běhu měli vlastní rozbory natočených videí  a diskuzi podle 

odbornosti, později se připojili ke společnému jednání.   

Konkrétní připomínky k MD poslat do 10 dnů( do 16.11.17) mailem M.Poláškové 

Připomínky zhodnotí a zpracuje MK a o výsledku bude účastníky informovat 

S J.Korcem byla dohodnuta spolupráce na úpravě jednotné grafiky všech prezentací (dle vzoru 

snowboardingu) a pomoci při zveřejnění aktualizovaných a upravených materiálů na 

webu ÚZL SLČR, při jednání s administrátorem. (po 10 dnech na připomínky bude řešit 

společně s Poláškovou)  

Prezentace „Děti“ změnit „strukturní domeček“ tak, aby byl shodný jako u ostatních prezentací 

V prezentaci „Děti“ byly projednány připomínky k vložení materiálů členů MK P. Doubravy a 

M.Nováka, za spolupráce zmíněných kolegů a P.Kutače bude materiál přizpůsoben a 

zaslán M.Poláškové v co nejkratší době, aby mohl být na sezonu uveřejněn. 

Ve sjezdové prezentaci se striktně držet českých názvů- zahájení místo iniciace, řezaný oblouk 

místo carvingový…opravit případné chyby (Polášková) 

P.Meloun  navrhl pořádání semináře pro budoucí sezonu v podobném termínu (listopad 

2018), destinace pravděpodobně Stubai, jeden z bloků semináře by byl 



telemarské lyžování. Jaro 2018 byla zmíněna možnost i zájem o uspořádání 

běžeckého semináře úseku ZL (návrh termínu po dohodě Meloun a Polášková) 

Upozornil na potřebu podat novou akreditaci pro IL a ISNOWB za SL na MŠMT, 

současná končí 12.3.201- V.Čech i P.Krnáč přislíbili poslat pomocný materiál P. 

Melounovi nebo M.Poláškové. Oba se budou podílet na návrhu nové 

akreditace. 

V.Čech má připravenu akreditaci pro snowboarding,  dodá P.Melounovi do 

12.11.2017 

P.Meloun  navrhl na jaře 2017 natočit nová videa pro sjezdovou část v jednotném 

oblečení, 1-2 jezdci, profesionální kamneraman(1-2) 

 S B.Pánkovou projedná formu a rozeslání jmenovacích dekretů RLS (sbor 

rozšířen o J.Hrušu(LIB). 

 Informace o dopise zaslaném SL s dotazem na MŠMT ohledně kvalifikací 

uznávaných v rámci MoU v Evropě a ujasnění podmínek a garantů těchto 

právních evropských dokumentů ze strany MŠMT (adresováno náměstku pro 

sport PhDr. K.Kovářovi PhD.) 

P.Krnáč a J.Gabriel  odprezentovali účast na kongresu IVSI v japonské Hakubě 

P.Krnáč odpovídal na dotazy týkající se koncepce a další práce AISS a jejího 

postavení v rámci IS ČR i vztahu k ostatním AZ, programu prolongačních 

seminářů a celkové koncepce  organizace zastřešující a reprezentující IVSI v ČR.   

 

Zapsala: M.Polášková 

Kaprun/Praha  6.11.2017 


