
Zápis z jednání zástupců Interski ČR 

Téma technika lyžování a vzdělávací systém Interski ČR. 

Termín jednání: 18. 2. 2021 

Místo jednání: Hradec Králové, Pod Svahem 791/14 

Čas jednání 14:00–16:15 

Přítomni: Soňa Jandová, Tomáš Macas, Petr Kutač, Jiří Matějů, Martin Dostál, Radomil Seiml, Pavel 

Mrzena, Pavel Krnáč, Jaroslav Lukáš  

 

Vážení kolegové, 

Tímto Vás zvu na jednání Metodické komise k problematice dalšího směřování techniky sjezdového 

lyžování v Interski ČR. Prosím, počítejte s délkou jednání cca 2 hodiny. Díky. 

   

Program: 

1. Zahájení 
2. Technický koncept lyžování v IS ČR  
3. Soňa Jandová - biomechanika a metodika 
 
Zápis: 
 
1/ Pavel Krnáč zahájil jednání. Uvedl důvody, které vedly k setkání v tomto složení a cíl vytvoření 
pracovní skupiny pro techniku lyžování a vzdělávací koncept Interski ČR. 
 
2/ Soňa Jandová uvedla důvody, pro které se rozhodla ke spolupráci, vysvětlila představu fungování 
a činnosti pracovní skupiny a pojmenovala podmínky, za kterých je připravena pracovat. To je 
odbornost skupiny, velikost skupiny, složení skupiny ze zástupců všech oblastí Interski, vytvoření 
materiálu od začátku s tím, že nebudeme revidovat již vytvořené výukové materiály, vedení pracovní 
skupiny vysokými školami z důvodu konečné prezentace práce.  
 
3/ Velikost skupiny byla konsenzuálně stanovena na počet 6 + 1. Každá oblast Interski bude 
zastoupena 2 osobami. Konsenzuální rozhodnutí padlo i o vedoucím skupiny, kterým bude Soňa 
Jandová.  
 
4/ Status takto ustanovené pracovní skupiny potvrdí VV Interski ČR.  
 
5/ Volba 2 zástupců ze jednotlivé oblasti bude provedena zvoleným vedoucím OPS Interski ČR 
a zástupcem oblasti ve VV Interski ČR. Školní – zástupce navrhuje Petr Kutač a Matouš Jindra, 
spolková – zástupce navrhuje Jiří Gabriel a Petr Meloun, komerční – zástupce navrhuje Petr Chalupa 
a Radek Seiml. 
 
6/ Návrh a složení pracovní skupiny potvrdí VV Interski ČR. 
 
7/ Nominace zástupců do pracovní skupiny proběhne nejdéle do 15. 3. 2021. Pokud bude 
nominováno dříve, může VV Interski  ČR potvrdit složení pracovní skupiny dříve.  
 
8/ Ihned po potvrzení pracovní skupiny VV Interski ČR, svolá Soňa on-line setkání pracovní skupiny.  
 
9/ Pokud to bude možné, dojde koncem března nebo v dubnu k pracovnímu setkání na sněhu.  



 
10/ VV Interski ČR a pracovní skupina připraví každý za sebe možnosti financování činnosti pracovní 
skupiny a položkový návrh rozpočtu. 

V Peci pod Sněžkou 19.2.2021 
 
Jiří Matějů 

 

 

     


