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ABSTRAKT  

 

Název:    Analýza metodických postupů při výuce lyžování 

 

Cíle práce:  Cílem této práce bylo zjistit, zda při využití rozřazovací abecedy v úvodu 

výuky lyžování dětí mladšího školního věku se metodou paralelního 

postavení lyží naučí lyžovat více dětí než metodou přívratového 

postavení lyží.  

 

Metody:  Aplikací metody selektivního strukturovaného pozorování při samotné 

praktické výuce dětí byla zjišťována úspěšnost zvládnutí základních 

obratnostních prvků sjezdového lyžování při využití metodik výuky 

s prvky paralelního nebo přívratového postavení lyží. Tyto poznatky byly 

doplněny vlastním názorem podpořeným literaturou a osobní zkušeností 

se závodním lyžováním a s výukou lyžování. Jednalo se o výzkum 

metodou přímého pozorování lyžařských dovedností dětí mladšího 

školního věku v lyžařské škole na Kubově Huti. 

 

Výsledky:  Byla potvrzena hypotéza, že metodika výuky s prvky paralelního 

postavení lyží při využití úvodní rozřazovací abecedy je vysoce účinná.  

 

Klíčová slova: děti, sjezdové lyžování, lyže, mladší školní věk, lyžařský styl, paralelní 

postavení, přívratové postavení lyží – pluh, lyžařská škola, rozřazovací lyžařská 

abeceda. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Title:             Analysis of methods used during the downhill skiing training 

 

Objectives:   The aim of this thesis was to determine, if by using dividing alphabet at 

the beginning of downhill skiing lesson in young school age children will more children 

be able to ski by using parallel method than by using plough method.  

 

Methods:     The main research method was the selective structure observing during the 

practical lesson of downhill skiing in young school age children. The succes of 

managing basic dexterity elements of downhill skiing by using parallel method or 

plough method was determined. These informations were completed by own opinion, 

literature, personal experiences with downhill skiing racing and downhill skiing 

training. The method of the research was direct observation of skiing skills in young 

school age children at Ski school in Kubova Huť.  

 

Results:      The hypothesis was confirmed. The method of education with elements of 

parallel position of ski, including used dividing skiing alphabet at the beginning, is 

highly effective.  

  

Keywords: children, downhill skiing, ski, young school age, skiing style, parallel 

position, plough position, downhill skiing school, dividing skiing alphabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POUŽITÉ ZKRATKY: 

PLŠ – Půldenní lyžařská škola 

APUL – Asociace profesionálních učitelů lyžování 

LŠ – Lyžařská škola 

ŠVP – Školní vzdělávací program 

RVP – Rámcový vzdělávací program 

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

ZŠ TGM – Základní škola Tomáše Garriguea Masaryka 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Úvod  

    

   V současné době je velmi populární a vyhledávanou možností, jak trávit volný čas, 

pobyt na horách. Rodiny vyjedou na hory a malé děti získávají první zkušenosti, 

v lepším případu většinou pod vedením instruktorů z LŠ, v horším případu se k lyžování 

nedostanou, protože to neumí oni ani rodiče.  

Nejlepší je seznámit se s lyžováním, potažmo pobytem, pohybem na horách už 

v dětství, v mladším školním věku, kdy samotný pohyb na lyžích, a nejen na lyžích, je 

pro děti radostí a ne jenom „společenskou záležitostí“. 

Vzhledem k tomu, že jsem sama prošla celou cestu od prvních obloučků až po 

lyžování na vrcholové úrovni, mám ke sjezdovému lyžování velmi blízko. Sama jsem se 

podílela na výuce v LŠ v německém Mitterdorfu, později jsem vyučovala v LŠ na 

Kubově Huti. Když jsem začala vyučovat tělesnou výchovu na Základní škole T. G. M. 

ve Vimperku, vnímala jsem problémy při uskutečňování lyžařských kurzů pro žáky 7. 

tříd, které jsou v osnovách stanoveny jako povinné. Nechuť dětí, zdravotní problémy 

nebo nedostatek finančních prostředků rodičů byl častý problém a děti se na lyžařský 

výcvik vůbec nedostaly. Chtěla jsem tuto situaci změnit a při společném jednání 

s vedením školy, ředitelem LŠ a starostou obce Kubova Huť jsme se dohodli, že 

vyzkoušíme zorganizovat lyžařské kurzy pro děti z prvního stupně - PLŠ.   

Po prvním roce se pro velký úspěch lyžařské kurzy opakují již pět let a každým 

rokem počty dětí, které mají zájem o lyžařský kurz, stoupají.  

Tento rok jsem byla oslovena ředitelem lyžařské školy panem Mgr. Jiřím Bartošíkem 

o provedení analýzy metodických postupů při výuce lyžování, podle které by mohla 

Lyžařská škola na Kubově Huti postupovat. Pan Mgr. Jiří Bartošík je zároveň 

certifikovaný školitel instruktorů lyžování, bude tedy možné, aby použil informace i pro 

další lyžařské školy.  
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2. Alpské lyžování 

 

  Alpské lyžování je odvětví závodního lyžování, v němž se závodník snaží o projetí 

dané trati ze svahu dolů v co nejkratším čase. Trať je na svahu vyznačena bránami, 

které závodníci musí projet způsobem odpovídajícím pravidlům konkrétní disciplíny. 

Mezi závodní disciplíny patří slalom, obří slalom, Super-G, sjezd, kombinace a 

superkombinace (Kulhánek, 1989). 

  Roku 1924 vznikla Mezinárodní lyžařská federace (FIS), v roce 1931 se konalo první 

mistrovství světa, v roce 1936 se sjezdové lyžování poprvé objevilo v programu 

olympijských her. V roce 1967 se uskutečnil první Světový pohár v alpském lyžování a 

od roku 1986 se koná Evropský pohár (Kulhánek, 1989). 

Lyžování se vyvinulo z různých forem pohybu po sněhu, zejména na sněžnicích. 

Náznaky o existenci něčeho, co bychom dnes mohli označit za počátky lyžování, 

existují již na kresbách starých zhruba 4 000 – 4 500 let, které se objevily například v 

Rödöy v Norsku (Kulhánek, 1989). 

     Podobně staré jsou pozůstatky lyží, které se našly rovněž ve švédském Hoting. 

Původně sloužily ohoblované dřevěné fošny pouze k přesouvání se po sněhu z místa na 

místo. Sport a rekreace přišly na řadu až mnohem později (Kulhánek, 1989). 

     Dnešní pojetí má počátky v 19. století, kdy je Norovi Sondre Norheimovi (někdy 

nazývanému „otec moderního lyžování“) přisuzován vynález vázání, které lyžaři 

umožňovalo při sjezdu zatáčet. Tento styl a příslušný typ vázání, ve kterém je k lyži 

připevněna pouze špička nohy, se označuje jako telemarkové podle norského 

kraje Telemark, kde Norheim žil (Kulhánek, 1989).  

     Sjezdové lyžování je mladší a na rozdíl od běhu (chůze) na lyžích vzniklo jako druh 

zimní zábavy. Jedním ze zakladatelů sjezdového lyžování byl Čechorakušan Matyáš 

Žďárský, který vynalezl upravený typ vázání, u kterého je lyže vázána k botě pevněji, 

což umožňuje snadnější zatáčení. Starší jsou i skoky na lyžích, naopak nejmladší jsou 

různé disciplíny akrobatického lyžování (Kulhánek, 1989). 

     V historickém vývoji techniky lyžařských disciplín docházelo a stále ještě dochází k 

různým jejím výkladům a aplikacím, ale přesto se v lyžování zřetelně vyčleňují dvě 

zcela odlišné etapy (Pacut, 2010). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1924
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%A1_federace
https://cs.wikipedia.org/wiki/1936
https://cs.wikipedia.org/wiki/1967
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_poh%C3%A1r_(alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C4%9B%C5%BEnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sondre_Norheim&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Telemark
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_%C5%BD%C4%8F%C3%A1rsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_%C5%BD%C4%8F%C3%A1rsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skoky_na_ly%C5%BE%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Akrobatick%C3%A9ho_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
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První etapa (předsportovní) začíná objevem lyží ve střední době kamenné a končí v 

polovině minulého století, kdy byly v norském Trömso v roce 1843 uspořádány první 

lyžařské závody. V té době sloužily lyže k nezbytným lidským činnostem, jako byl lov, 

překonávání vzdáleností, doprava a válečné boje. Je zřejmé, že lyžování bylo rozšířeno 

pouze v klimaticky chladných oblastech arktických a subarktických severních okrajů 

kontinentů Ameriky, Evropy a Asie (Pacut, 2010). 

     Druhá etapa (sportovní) započala v polovině minulého století a trvá dodnes, kdy lyže 

slouží hlavně k rekreaci a sportu. Moderní sportovní lyžování bylo zpočátku omezeno 

pouze na Skandinávii, na nejznámější oblast provincie Telemark, jejíž obyvatelé – 

prostí sedláci, lesní dělníci, myslivci a policisté – mají zásluhu na rozvoji lyžařské 

techniky, která znamenala revoluční zvrat od primitivního způsobu lyžování k jeho 

moderním formám (obrázek 1). Zhruba za posledních sto let se lyžování rozšířilo do 

všech světadílů (Pacut, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

    Obrázek 1 – Telemark 
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 Lyžování v Čechách 

     Roku 1888 Fridtjof Nansen (Norsko) přešel na lyžích Grónsko. Jako reportáž jeho 

cesty byla roku 1890 vydána kniha "Paa ski over Gronland", která byla roku 1891 

přeložena do němčiny jako "Auf Scheeschuhen durch Gronland" a vyvolala mimořádný 

ohlas. Jako inspirace zapůsobila také na mladíka Josefa Rösslera-Ořovského, který se 

stal významnou osobností lyžování v Čechách (Štumbauer, 2007).  

     Okolo roku 1890 již u nás bylo pár jedinců, kteří využívali lyže dovezené ze 

zahraničí (hlavně Norska, od obchodníků v přístavech) jakožto pracovní pomůcku či 

sportovní načiní, ale těch bylo jen pár a vesměs se o nich moc nevědělo a mnohdy byly 

lyže zničeny či založeny a zapomenuty (David, 2013).   

     V roce 1892 navštívil český šlechtic Jan Harrach světovou výstavu v norském Oslu. 

Tam byly vystaveny, mimo jiné lyže, jakožto sportovní náčiní. Napadlo ho, že by lyže 

mohli využít jeho lesní dělníci pro usnadnění pohybu v lesích v zimním období, kdy 

pravidelně napadala vysoká sněhová pokrývka. Vydal tedy příkaz a lesní správa z Horní 

Branné objednala jeden pár jasanových lyží z Norska a jeden bukový pár z Vídně. Podle 

těchto dovezených vzorků pak vznikaly tuzemské páry lyží, které byly výrazně levnější 

a sloužily nejen jako skvělá pracovní pomůcka, ale objevili je turisté, kteří do té doby 

zimní sezónu a přírodu vůbec nevyužívali, pro těžce zdolatelné sněhové zavěje. 

Krkonoše se rázem staly turistickým zimním střediskem (David, 2013).  

     Již zmiňovaný sportovní nadšenec Josef Rössler-Ořovský (obrázek 2) z Prahy stál u 

organizovaných klubových počátků českého lyžování. Z Norska si nechal dovézt dva 

páry ski a 3. února roku 1887 sezval schůzi při svém bruslařském klubu a založil 

lyžařský kroužek – Skiklub. O pět let později klub přejmenoval na Český ski klub, 

jehož stanovy byly roku 1896 schváleny. To odstartovalo vznik mnoha dalších 

lyžařských spolků (David, 2013).   

Dne 21. listopadu 1903 zakládá Český ski klub, Český Krkonošský spolek Ski 

Jilemnice a Český Ski klub Vysoké nad Jizerou "Svaz lyžařů zemí Koruny české". Svaz 

byl založen jako protějšek pro sudetsko-německý Svaz lyžařů Krkonoše ve Vrchlabí. 

Jeho stanovy císařské a královské místodržitelství schválilo 15. prosince 1906 pod 

pozměněným názvem Svaz lyžařů v Království českém. Byl to první oficiální lyžařský 

klub v Evropě, respektive na světě (David, 2013). Přesný počátek sjezdového lyžování v 

Čechách nelze přesně určit. Bylo zde mnoho událostí, které vedly k počátkům 
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sjezdového lyžování. Například závody mládeže Spolku německých lyžařů ve Vrchlabí 

roku 1903 na sedmisetmetrové sjezdovce, nebo sjezd ve Vysokém nad Jizerou roku 

1909 na 250m se startem v podobě skoku za účasti osmi jezdců. V Čechách byl ale 

nejpopulárnější běh a skok na lyžích (David, 2013).  

     Kvůli 1. světové válce přestává roku 1916 vycházet lyžařský časopis Věstník svazu 

lyžařů v Království českém. Dne 18. prosince 1918 se na valné hromadě slavnostně 

přijme název Svaz lyžařů Republiky Československé (SL RČS). Dne 17. ledna 1933 z 

důvodu kostní nemoci umírá ve věku nedožitých 66 let Josef Rössler-Ořovský (David, 

2013).   

     2. světová válka znamenala dočasný úpadek lyžování. Byl vydán příkaz na 

odevzdání všech provozuschopných lyží ve prospěch wehrmachtu. Jediné lyže, které 

toto období přestály, jsou ty, které skalní lyžaři ukrývali ve sklepích a na půdách 

(David, 2013).   

     Po válce se lyžování okamžitě probudilo a již v prvním závodu v Kitzbühelu vítězí 

Čech Antonín Šponar nad Toni Seelosenem. Opět se rozvíjí tuzemská výroba lyží. Mezi 

největší výrobce se řadily firmy Mečíř a spol. v Jilemnici, Bartoň ve Vysokém nad 

Jizerou, Císař v Lomnici nad Popelkou (David, 2013).  

 

 Obrázek 2 - Josef Rössler-Ořovský 
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Začínají u nás také fungovat lanové dráhy a ubytovny pro lyžaře. 10. května 1947 

byla spuštěna jednosedačková lanovka ze Svatého Petra na Pláň severním svahem a 

vybudována ubytovna ve Svatém Petru (David, 2013).   

     Roku 1950 firma Rus-Syrovátka v Praze vyrábí sjezdové lyže s pertinaxovou 

skluznicí. Stejné lyže vyrábí i Hájek v Tišnově pod značkou Hatiš. Všechny firmy 

vyrábějící lyže jsou ale posléze znárodněny a začleněny pod Sport národní podnik 

(David, 2013).  

     Na ZOH 1956 v Cortině d'Amprezzo získal český sjezdař Kurt Hennrich 7. místo, 

což bylo na dlouhou dobu nejlepším českým výsledkem na ZOH. Překonala ho až Olga 

Charvátová bronzem ze Sarajeva v roce 1984 (David, 2013).   

     Do roku 1960 se u nás užívalo pevné vázání na sjezdových lyžích, které nevypínalo 

a mělo tak na svědomí nespočet těžkých zranění. V tomto roce výrobní družstvo 

Drukov Brno zahajuje výrobu bezpečnostního vázání, které sestrojili na principu 

Marker-Simplex. Systém Marker se užívá dodnes a pochopitelně se stále vyvíjí. V 

Říčkách v Orlických horách byla roku 1963 založena mezinárodní sjezdová soutěž 

žactva ve sjezdových disciplínách pod názvem Ski-Interkriterium (David, 2013). 

     Zlomovým rokem pro lyžování v Čechách byl rok 1965, kdy na sjezdovce v Telnici 

20. listopadu poprvé trénovali sjezdoví reprezentanti na umělém sněhu vyrobeném u 

nás. Vznikl ve spolupráci profesora Chlumského (ČVUT, katedra kompresorů a 

chladících zařízení) a TJ Chemička Ústí nad Labem pod vedením Josefa Holingrena. 

Téhož roku dosáhl sjezdař Radim Koloušek v závodě Kilometro Lanciato rychlosti 

171,594 km/h (David, 2013). Tato rychlostní disciplína se snažila prosadit do 

mezinárodních klání, ale nikdy neměla tokový úspěch a dodnes přetrvává jen jako 

adrenalinový sport, který provozuje pár jedinců v honbě za světovými rekordy. Ten 

současný činí 252,632 km/h a jeho držitelem je Ital Simone Origone (David, 2013). 

     Za zmínku stojí úspěch Jiřího Rašky na ZOH v Grenoblu roku 1968, kde získal ve 

skoku na lyžích první českou zlatou a stříbrnou medaili pro Československo. 

Následující rok byl založen Svaz lyžařů České socialistické republiky (18. května 1969) 

a v září téhož roku Československý svaz lyžařů (Štumbauer, 2007).  

     Ve Špindlerově Mlýně se roku 1970 koná první ročník mezinárodních závodů 

mládeže ve sjezdových disciplínách Juniorkriterium. O rok později vzniká díky 

osobním kontaktům trenéra mužské sjezdové reprezentace Jana Vedrala se zahraničními 
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lyžařskými firmami Československý ski-pool. Ski-pool bylo sdružení firem podporující 

sjezdovou reprezentaci, dnes bychom je nazvali sponzory (David, 2013).  

     V brněnských Žabovřeskách ve Wilsonově lese byl 20. září 1972 zahájen provoz 

lyžařského svahu pokrytého kobercem z umělé hmoty, což bylo první sportovní zařízení 

svého druhu ve východní Evropě. Roku 1974 se ve Vysokých Tatrách koná, poprvé u 

nás, finále Světového poháru ve slalomu a obřím slalomu za účasti světových špiček 

těchto disciplín (David, 2013).  

     V prosinci 1980 jako první československá sjezdařka zvítězila Jana Šoltysová ve 

Světovém poháru ve sjezdu, konaném v rakouském Altenmarktu. Roku 1981 vítězí 

Bohumír Zeman v alpské kombinaci mezi světovou elitou na 41. ročníku 

Hahnenkammu (David, 2013).   

Rok 1984 byl významný pro české sjezdové lyžování, když na ZOH v Sarajevu 

získává Olga Charvátová historicky první bronzovou medaili ve sjezdu pro 

Československo.  

     V Česku se rozvinulo také travní lyžování, které bylo roku 1988 zařazeno mezi 

svazové závodní disciplíny. Češi jsou velice úspěšní v této disciplíně. Za zmínku stojí 

světový mistrovský titul Michala Mačáta z roku 1997 v Trondheimu v obřím slalomu 

(David, 2013).  

     K datu 31. prosince 1992 končí svou existenci Československý svaz lyžařů a FIS ve 

svém sídle v Bernu přijímá Svaz lyžařů ČR do FIS od 1. ledna 1993 (David, 2013).   

     Sjezdové lyžování se u nás dále vyvíjí a Češi zanechávají své stopy i v nových 

lyžařských disciplínách. Jako například akrobatický skokan Aleš Valenta, který roku 

2002 na ZOH v Salt Lake City získal zlato, nebo skikrosař Tomáš Kraus, který v roce 

2005 získal titul mistra světa a současně zvítězil ve Světovém poháru v této disciplíně. 

V prosinci téhož roku se ve Špindlerově Mlýně uskutečnil Světový pohár ve slalomu a 

obřím slalomu žen. Tato akce získala velice pozitivní hodnocení ze strany FIS a 

vysloužili jsme si tím pořadatelství i v roce 2008 a 2011 (David, 2013).   

     Další úspěšnou ženou v řadách českých sjezdových lyžařů je Šárka Záhrobská (dnes 

Strachová). Ta v roce 2008 zvítězila v závodě Světového poháru ve slalomu v Aspenu a 

ve stejné disciplíně získala stříbro na MS ve Val d'Isére 2009 a bronz na ZOH ve 

Vancouveru 2010. Záhrobská je také mistryní světa ve slalomu z roku 2007 v Are.  
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     V roce 2010 smíšený tým, který tvořili O. Bank, K. Krýzl, L. Hrstková a Š. 

Záhrobská zvítězil v závodě v paralelním slalomu v rámci Světového poháru v 

Garmisch-Partenkirchenu.  

     Zmiňovaný Ondřej Bank je také úspěšný český sjezdař. Mezi jeho největší úspěchy 

patří 3. místo ve Světovém Poháru v superkombinaci v Beaver Creeku 2007, 1. místo na 

Světovém Poháru v superobřím slalomu v Chile 2014. V tom samém roce 1. a 2. místo 

na SKI CUP ve sjezdu v El Coloradu a 3. místo ve Světovém Poháru v super G v 

Kitzbüehelu v roce 2015. Svou kariéru ukončil téhož roku po sérii zranění a nyní se 

zabývá výrobou lyžařského vybavení (např. celokevlarové lyžařské přilby) pod svou 

značkou Vagus. 

     Ester Ledecká je česká snowboardistka a alpská lyžařka. Na Zimních olympijských 

hrách 2018 v Pchjongčchang získala dvě zlaté medaile, když nejprve vyhrála superobří 

slalom v alpském lyžování a o týden později ovládla paralelní obří slalom na 

snowboardu.  

      Ester Ledecká jako první sportovec v olympijské historii, tak vyhrála na jedné zimní 

olympiádě disciplíny s různým vybavením. Po Anfise Rezcovové se stala druhou 

olympioničkou, která získala zlaté medaile ve dvou různých sportech, a vůbec první 

ženou, které se to podařilo na jedněch zimních olympijských hrách. Je i prvním českým 

alpským lyžařem, který vyhrál olympijské zlato, a prvním olympionikem v historii, 

startujícím v lyžařských i snowboardových disciplínách. Ve snowboardingu je 

také mistryní světa z paralelního a obřího paralelního slalomu (obrázek 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Ester Ledecká 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_superob%C5%99%C3%AD_slalom_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_superob%C5%99%C3%AD_slalom_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_paraleln%C3%AD_ob%C5%99%C3%AD_slalom_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anfisa_Rezcovov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_snowboardingu
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3. Výuka lyžování 

 

3.1  Počátky lyžařského výcviku 

      Na rychlý vývoj našeho lyžařství měli značný vliv zahraniční instruktoři a 

závodníci. Již v roce 1895 působil u nás Franjo Bučar ze Záhřebu, který studoval v Oslu 

a ovládal norskou školu. Dalším instruktorem byl Fin ing. Estlander, který jako host 

bruslařského klubu v Praze předváděl u nás finské závodní tempo a ostatní lyžařskou 

techniku. Po čtyři sezony v roce 1896 -1900 vedl kursy a účastnil se závodů u nás ing. 

HagbarthSteffens z Kristianie / Oslo/, dále H. Irgens, Smith Kielland, R. Oestgard / 

pozdější předseda Mezinárodní lyžařské federace, J. Nielsen a další. Tito instruktoři 

učili české lyžaře norskou techniku a ovlivnili tak její vývoj na dlouhá léta (Chovanec, 

1989).  

Své bohaté zkušenosti ochotně předávali i naši nejúspěšnější závodníci té doby. Tak 

např. B. Hanč působil v letech 1911 -1913 na Novoměstsku v lyžařských kurzech. 

Norským instruktorům i jiným byl pojem lyžařského kursu jako takového celkem 

neznámý. U nás však pod vlivem Sokola, kde nácvik a školení probíhalo kursovní 

formou, byl i v lyžařství zaveden podobný způsob hromadného výcviku, kterému byl 

dán určitý program, vytvořený na metodických základech. Lyžařské kurzy byly zhruba 

od roku 1900 vedeny tímto postupem: 

1/ nástup /sokolským způsobem/  

2/prostná cvičení bez holí na místě 

3/ nácvik stability a základních prvků 

 4/ výcvik v terénu 

 5/ výcvik v zatáčení – telemark a kristianie (Chovanec, 1989). 

 

3.2  Vývoj výuky lyžování ve školní tělesné výchově 

      Lyžování ve školní tělesné výchově má dlouholetou tradici. Byli jsme jednou z 

prvních zemí, kde lyžování nalezlo uplatnění při výchově školní mládeže. Již koncem 

minulého století se objevilo lyžování na školách v Krkonoších. Jan Buchar zaváděl 

organizovaný školní výcvik a prosadil jeho zařazení do školních předpisů a později i do 
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školních osnov. Již od roku 1890 si vymohl u školských úřadů právo nahradit v zimě 

tělocvik sáňkováním. O pět let později povolily školské úřady na základě Gautscheho c. 

k. ministerského výnosu z roku 1890 řídícímu učiteli Janu Bucharovi a po něm dalším 

školám na Jilemnicku a Vysocku v hodinách tělocviku lyžovat. Kromě lyžařských 

závodů dětí v běhu a skoku se pořádaly i žákovské výlety na lyžích. V roce 1910 dostala 

křízlická a roku 1911 jilemnická škola ministerské subvence na nákup lyží pro žáky. 

Kromě krkonošské oblasti proniká lyžování v českých zemích i do škol na Šumavě, na 

Novoměstsku i jinde. Později se rozšířilo lyžování i mimo horské oblasti (Kulhánek, 

1989).  

     Lyžování na školách se šíří i v dalším období s výjimkou druhé světové války. 

Postupně získávalo lyžování v tělesné výchově na školách stále významnější úlohu a 

širší uplatnění. Byly organizovány kurzy pro učitele, závody školní mládeže a konečně i 

zájezdy škol z měst na lyžařské túry i několikadenní pobyty na horách (Kulhánek, 

1989).  

     V období od roku 1920 až do okupace ČSR v roce 1939 lyžování pevně zakotvilo v 

osnovách školní tělesné výchovy a byly položeny základy i k organizovaným lyžařským 

zájezdům do hor (Kulhánek, 1989).  

Ve školních osnovách se první zmínka o lyžování objevuje v ,,Prozatímních 

osnovách“ z roku 1922, kde je lyžování uvedeno jako vhodný doplněk tělesné výchovy.  

V ,,Definitivních normálních učebních osnovách pro obecné školy“ z roku 1933 je 

zařazeno lyžovaní pro střední a vyšší stupeň tam, kde jsou k němu podmínky. Rovněž 

,,Normální učební osnovy“ z roku 1939 zařazují lyžování jako příležitostné cvičení, ale 

uvádějí už rozsah lyžařského výcviku podle věkových stupňů. V „Přechodných 

osnovách pro školy obecné, měšťanské a střední na školní rok 1945-46“ je lyžování 

uvedeno jako povinná sezonní činnost. V učebních osnovách z roku 1953 a 1954 je 

lyžování zařazeno od 4. ročníku pro školy s vhodnými podmínkami. Pevně bylo 

lyžování na školách zakotveno teprve v „Jednotných osnovách tělesné výchovy“ z roku 

1960 ve formě základního učiva, programu rozšiřujícího a výběrového, dále pak v 

nových připravovaných osnovách tělesné výchovy, podle kterých je dána možnost 

žákům, aby si v míře odpovídající jejich tělesné zdatnosti, pohybové 16 vyspělosti a 

mentálnímu rozvoji od samého začátku školní docházky osvojili správnou techniku 
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lyžování a to jak v hodinách tělesné výchovy, tak i v hodinách pohybových her, v 

zájmových pohybových kroužcích nebo na lyžařském zájezdě (Čtvrtečka, 1972). 

 

3.3  Výuka lyžování v současných školních osnovách  

     Výuka lyžování má v naší zemi od počátku charakter komplexní, pojetí výuky je 

souhrnem lyžařských dovedností, tj. výuky běhu, skoku, sjíždění a zatáčení. Od doby 

„Jednotných osnov tělesné výchovy“ došlo vlivem významných politických změn k 

vývoji, který v roce 2004 dal vzniknout tzv. „Rámcovým vzdělávacím programům“. 

Jednotlivé školy tak mají možnost náplň osnov jednotlivých předmětů, a tedy i tělesné 

výchovy, přizpůsobit konkrétním podmínkám i potřebám žáků. Lyžování po těchto 

úpravách může, ale také nemusí být zakotveno v rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní školy, gymnázia, střední odborné školy a učňovské školy. V souladu s novými 

principy kurikulární politiky zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání 

v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), se do 

vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků 

od 3 do 19 let. Dokumenty jsou dvojí úrovně – státní a školní (Blézlová, 2009).  

Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program 

vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce 

vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní 

úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Dle RVP si školy mohou připravit 

vlastní vzdělávací programy, které budou vyhovovat škole i požadavkům regionu. 

Vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich 

provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v 

praktickém životě (Blézlová, 2009).  

V současnosti je lyžování zakotveno ve školních vzdělávacích programech pro 

základní školy, gymnázia, střední odborné školy a učňovské školy. V rámci výuky 

lyžování se počítá též s možností výuky dalšího oblíbeného zimního sportu- 

snowboardingu, přestože v osnovách pro základní ani střední školy konkrétní zmínku 

dosud nenajdeme. Na základních školách je lyžování začleněno do osnov vzdělávacího 
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programu Základní škola v rámci tělesné výchovy. Tematické celky, vyžadující zvláštní 

materiální, prostorové nebo klimatické podmínky (plavání, lyžování, bruslení, turistika 

a pobyt v přírodě), jsou do výuky vřazeny v případě vhodných podmínek školy ve 

formě kurzů, soustředěné výuky nebo v jiných organizačních formách. Učivo tohoto 

tematického celku je zařazováno zpravidla do 7. ročníku ve formě týdenního kurzu. V 

případě vhodných materiálních a klimatických podmínek je vhodné zařazovat činnosti 

na sněhu a lyžování i v ostatních etapách vzdělávání. Na víceletých i čtyřletých 

gymnáziích je lyžování zařazeno do osnov v rámci tělesné výchovy pod bod sporty 

vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky a netradiční 

sporty. Lyžařský výcvik se uskutečňuje v 1. event. 2. ročníku střední školy (popř. 

odpovídajícím ročníku víceletých gymnázií). Podobně je tomu i na učňovských školách. 

Žáci se lyžařských zájezdů účastní se souhlasem zákonného zástupce. Na vysokých 

školách mají studenti možnost absolvovat jeden zimní kurz (lyžařský, snowboardový). 

Na školách pedagogického směru jsou lyžařské kurzy dva až tři, zaměřené na techniku, 

metodiku a didaktiku sjíždění a zatáčení na lyžích, běh na lyžích, popřípadě 

snowboarding. Na sportovních školách mají studenti v průběhu studia možnost si vybrat 

z široké nabídky doplňkových zimních, vodáckých či turistických kurzů z nabídky dané 

sportovní katedry. V horských a podhorských oblastech je možnost využít spojování 

vyučovacích hodin tělesné výchovy a lyžařský výcvik uskutečnit v místě školy či v 

jejím blízkém okolí. Ostatní školy využívají týdenního pobytu na horách (Tupý, 2011). 

Z dokumentů MŠMT týkajících se RVP pro základní vzdělávání lze vyčíst, že 

lyžování, bruslení a snowboarding patří mezi činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností a doporučuje, aby se žáci během kurzů seznámili s lyžařskou turistikou, 

sjezdovým a běžeckým lyžováním a bezpečností pohybu v zimním prostředí. Jak bylo 

zmíněno výše, o zařazení či nezařazení lyžařských kurzů do ŠVP rozhoduje konkrétní 

škola (Tupý, 2011). 

 

3.4  Průběh lyžařské výuky 

3.4.1 Všeobecná lyžařská průprava 

     Cílem všeobecné lyžařské průpravy je přivyknutí si na lyžařskou výzbroj a výstroj. 

Žáci se postupně učí manipulovat s lyžemi. Před samotným zahájením výcviku učitel 

překontroluje výzbroj a výstroj žáků (Vilím, 2009).  
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     Cvičení ve všeobecné lyžařské průpravě se zaměřují zejména na pocit z lyže, 

ovládání lyží, chůzi na lyžích, obraty, podřepy atd. Žáci provádí cvičení nejprve na 

místě. Postupně přecházejí do pohybu. Součástí všeobecné lyžařské průpravy je také 

nácvik skluzu na lyžích, následné brzdění, výstupy na lyžích do mírného kopce a hry na 

lyžích i bez lyží (Vilím, 2009). 

     Mezi českými autory, ze kterých mimo jiné vycházel i Vilím (2009) existují rozdílné 

názory na učivo, které spadá do všeobecné lyžařské průpravy, a které už je zařazeno do 

specializované lyžařské průpravy. Například Příbramský (1999) zařazuje do všeobecné 

lyžařské průpravy také jízdu na vleku. Psotová, Příbramský a kol. (2006) zařazují do 

všeobecné lyžařské průpravy kromě jízdy na vleku také oblouk v pluhu. 

3.4.2 Speciální lyžařská průprava 

    Specializovanou lyžařskou průpravou žáci rozvíjí dovednosti, které se naučili v 

obecné lyžařské průpravě (Vilím, 2009). Dle Vilíma (2009) je do specializované 

lyžařské průpravy zařazena jízda přímo po spádnici v základním sjezdovém postoji. 

Jízda v pluhu po spádnici, jízda na vleku, jízda šikmo svahem, sesouvání, bruslení a 

odšlapování. Zvládnutí všeobecné a specializované lyžařské průpravy je základ pro 

další lyžařský výcvik (Vilím, 2009).  

Vilím (2009) navazuje na specializovanou lyžařskou průpravu obloukem v pluhu. 

Oblouk v pluhu je to nejjednodušší způsob zatáčení. Obloukem v pluhu začínají svou 

výuku lyžování také jiní autoři. Například Psotová, Příbramský a kol. (2006) nebo 

Reichert, Musil a Najman (2007). Existují ale také autoři (Lukášek, 2004 nebo web 

Carv.cz, 2003), kteří tvrdí, že „nemá význam se učit pohybům, které se potom musíme 

odnaučovat!“ (Lukášek, 2004) Autor chce poukázat na možnost výuky carvingu u 

začátečníků bez použití přívratné techniky a smyku. „Tyto prvky jsou potřebné pro 

řešení krizových situací, ale v optimálních podmínkách jsou zbytečné a při nácviku až 

kontraproduktivní.“ „Pluh zařazujeme pouze jako jednu z variant bezpečného 

zastavení.“ (Lukášek, 2004).  

     Před samotným nácvikem oblouku v pluhu je nutné, aby žák věděl, jakým způsobem 

má zastavit při klouzavém pohybu po spádnici. Pluh je charakterizován postavením lyží 

v oboustranném přívratu. Zatáčení je potom uskutečňováno vyvíjením tlaku na jednu 

nebo druhou lyži (Vilím, 2009). Vilím (2009) podobně jako jiní autoři (Reichert, Musil 

a Najman, 2007) dále dělí pluh na dvě kategorie. Statický a dynamický pluh.  
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Statický pluh 

     Oblouky ve statickém pluhu jsou prováděny v nižší rychlosti. Lyžař zahájí oblouk 

mírným vertikálním pohybem nahoru a přenesením váhy nad vnější, spodní lyži, se 

současným vertikálním pohybem dolů. Trup je při statickém oblouku v pluhu nad 

spodní lyží a naklání se směrem ze svahu (Reichert, Musil a Najman, 2007). 

Dynamický pluh  

     Pozice těla při oblouku v dynamickém pluhu je poněkud rozdílná. „Dynamický pluh 

se od pluhu normálního liší přenášením váhy. Zatímco v klasickém pluhovém provedení 

zatěžujeme vnější lyži přenesením váhy těla nad ní, u dynamické formy aktivně tlačíme 

proti hraně vnější lyže“ (Reichert, Musil a Najman, 2007). 

 

3.5  Paralelní postavení lyží 

     Organizace Děti bez pluhu poprvé prezentovala své myšlenky veřejně v roce 2002. 

Zakládající členové se rozhodli jít proti konvenčnímu stylu výuky lyžování (od pluhu ke 

carvingu) a výuku oblouků v pluhu úplně přeskočili. Svoji myšlenku prezentují jako 

návrat k přirozenosti. Své názory hájí například faktem, že když se postaví malé dítě na 

lyže, stojí rovnoměrně na obou lyžích. Když se postaví na lyže šikmo ve svahu, také má 

váhu rovnoměrně rozloženou na obě lyže a stojí na horních hranách obou lyží – tedy 

tak, jak se stojí běžně při carvingovém oblouku. Dále zmiňují přirozený náklon těla do 

oblouku. K tomu používají 12 analogii s jízdou na kole nebo kolečkových bruslích. 

Správný náklon těla dopředu je dle lektorů také přirozenější. „I při běhu, dokonce při 

rychlé chůzi, musíme být předkloněni dopředu, abychom vůbec mohli udělat rychlý 

krok“ (Děti bez pluhu, 2016). 

Paralelní oblouky jsou nejčastěji používanou technikou sjíždění a zatáčení (Vilím, 

2009). 

Provedení oblouku 

Oblouk zahajujeme z jízdy šikmo svahem. Lyžař postupně přenáší váhu těla ze 

spodní lyže na horní za současného vertikálního pohybu těžiště vzhůru, lyžař zahájí 

oblouk. Váha těla je na vnější noze. Těžiště se postupně snižuje. Lyžař tlačí pánev a 

kolena dopředu a dovnitř do tvořeného oblouku. Po dokončení oblouku, když lyžař 
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zaujme nový požadovaný směr jízdy, opět zvedá své těžiště, přenáší váhu těla ze spodní 

na horní lyži a zahajuje další oblouk. Oblouky jsou prováděny ve smyku (Vilím, 2009).  

Vilím (2009), podobně jako jiní autoři (Štumbauer a Vobr, 2005) dále ve svých 

metodikách uvádí nutnost předsunutí vyšší lyže v konečné fázi oblouku. Strobl a 

Bedřich (1999) tímto předsunutím vnitřní lyže oblouk zahajují. Toto předsunutí vede 

tělo v průběhu oblouku do protirotace vzhledem k vykonávanému oblouku. V učebnici 

Lyžovanie (Paugschová a kol., 2004) je kladen důraz na předsunutí vyšší lyže, tlačení 

kolen ke svahu, odklon trupu od svahu a váhu na spodní lyži. APUL toto předsunutí 

vnímá jako něco přirozeného. Horní lyže je v průběhu oblouku lehce předsunuta. 

Dochází k tomu ale přirozeně a lyžař se o předsunutí nemusí nijak zvláště snažit. 

Záměrné předsouvání vyšší lyže v oblouku může vést až k nežádoucí protirotaci, která 

může následně způsobovat nerovnovážné postavení a nedokonalé zatížení lyží 

v oblouku. U organizace APUL se můžeme setkat s pojmem separace, tedy rozdílná 

práce horní a dolní poloviny těla. Protirotaci lze chápat jako aktivní vytáčení horní 

poloviny těla z uskutečňovaného oblouku. Separace je rozdílná práce horní a dolní 

poloviny těla, kdy nohy zatáčejí pod stabilním trupem. Na základní paralelní oblouk lze 

navázat dlouhým, středním nebo krátkým paralelním obloukem. Tyto oblouky se od 

sebe liší dobou setrvání v oblouku. Zatímco dlouhý a střední paralelní oblouk jsou méně 

náročné a lyžař má na jednotlivé fáze oblouků dostatek času, krátký paralelní oblouk je 

náročnější. Lyžař musí všechny pohyby urychlit. (Reichert, Musil a Najman, 2007). 

  Tři fáze základního paralelního oblouku - zahájení, vedení a dokončení oblouku 

přechází dle Vilíma (2009) při krátkém paralelním oblouku do dvou fází - fáze vedení 

oblouku a změna oblouku. 

 

3.6  Přívratové postavení lyží - pluh 

      Přívratovým postavením lyží - oboustranným přívratem - pluhem rozumíme 

nejzákladnější pohybovou dovednost sloužící k regulaci rychlosti a k zatáčení oblouků v 

pluhu. Lyže jsou v oboustranném přívratu - pluhu, tzn., že špičky jsou u sebe (cca 5– 10 

cm) a patky od sebe. Kolena pokrčená vpřed a mírně dovnitř stojíme na vnitřních 

hranách a naše hmotnost je rovnoměrně rozložena na obou lyžích. Oblouk v pluhu 

začínáme šikmo svahem z pluhového postavení lyží se současným vertikálním pohybem 

těla nahoru a dopředu ve směru naší jízdy. Následuje natočení lyží směrem ke spádnici, 



 

25 
  

které je iniciováno mírnou extenzí dolních končetin a tím dojde k návratu těžiště zpět 

nad lyže a k jejich rovnoměrnému zatížení a natočení až do spádnice. Na spádnici 

zatěžujeme více vnější lyži jak lyži vnitřní. Pohybem bérce vpřed a dovnitř zvětšujeme 

úhel zahranění lyže a tím jsou lyže vedeny do oblouku pomocí rotace dolních končetin a 

otáčení chodidel. Trup se naklání mírně vpřed a směrem dolů ze svahu, pánev směřuje 

ke svahu (dovnitř oblouku). Oblouk je po celou dobu uskutečněn na vnitřních hranách a 

obě lyže jsou v neustálém kontaktu se sněhem.  
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4. Metodické postupy výuky a příklady nácviku  

 

     Metodika je definována jako teoreticko-praktické schéma určující postup provádění 

odborné činnosti. Vychází z vědeckých poznání a empirie, přesně vymezuje jednotlivé 

postupy pro výkon dané činnosti (Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 1999, 5. 

svazek). 

Metodika se soustředí nejen na po sobě jdoucí kroky samotné výuky, ale je rozšířena 

i o informace týkající se vhodného terénu, na kterém výuka probíhá, pomůcky, jejichž 

potřebnost je žádoucí, organizace samotné výuky, bez které by výuka probíhala 

chaoticky, a nakonec i o bezpečnost a pravidla chování se na svahu (Všeobecná 

encyklopedie v osmi svazcích 1999, 5. svazek). 

Metodikou rozumíme pracovní postup, který nám určuje jednotlivé a správné jdoucí 

po sobě kroky a tím nám napomáhá k vedení výuky lyžování tím správným směrem.  

Metodika představuje důležitý chod informací usnadňující začátek, průběh i konec 

lyžařské výuky a ulehčující výběr metod použitelných v jednotlivých krocích 

(Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 1999, 5. svazek). 

 

4.1  Rozcvička – základní lyžařská abeceda 

     Rozcvičkou a zahřátím organismu by měl začít každý lyžařský kurz.  

Terén: Rovina. 

Pomůcky: Kužely, slalomové tyče. 

Organizace: Děti jsou v kruhu, při soutěži jsou v řadě za sebou.  

 Bezpečnost: Nácvik provádíme na rovině na začátku sjezdovky tak, abychom 

neovlivňovali dojezd všech lyžařů.  

Příklady cvičení na místě:  

„Obujeme si lyži“.  „Zvedáme lyži“.  „Kloužeme se do kruhu“.  „Otáčíme se“.  

Příklady cvičení v pohybu:  

Rovnovážná cvičení – „holubička“.  „Střídavě zvedáme lyži“ (patky, špičky, celou lyži, 

otáčíme chodidlem). „Ukročíme do strany“. „Obrátíme se přívratem i odvratem“. 
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„Chodíme“. „Děláme koloběžku“. „Vystupujeme stranou a odvratem“. Hry. Štafety 

(Možná, 2009). 

  

4.2  Výukové lyžařské styly 

Paralelní postavení lyží  

Obě lyže jsou od sebe vzdáleny na šířku pánve, naše váha je rozložena rovnoměrně 

na obou lyžích. Stojíme na celých plochách lyží, hlezenní klouby (kotníky), kolenní a 

kyčelní klouby jsou mírně pokrčené, trup je v mírném předklonu. Dále následuje jízda 

šikmo svahem, zahájíme zahraněním obou lyží, přikloněním pánve ke svahu a mírným 

odkloněním trupu (angulací). Jedná se o přechod z ploch na hrany, předsunutí vyšší 

lyže, zatížení nižší lyže a přiklonění kotníků, kolen a pánve ke svahu. Osy v 

rovnoběžném postavení protínají špičky lyží, kotníků, kolen, boků, ramen a rukou 

(Drahoňovský, Novák, 2011). 

 Přívratové postavení lyží – pluh 

Oboustranným přívratem rozumíme nejzákladnější pohybovou dovednost sloužící k 

regulaci rychlosti a také jako příprava pro další nácvik lyžařských dovedností (oblouky 

v pluhu). Lyže jsou v oboustranném přívratu - pluhu, tzn., špičky jsou u sebe (cca 5– 10 

cm) a patky od sebe. Kolena pokrčená vpřed a mírně dovnitř stojíme na vnitřních 

hranách a naše hmotnost je rovnoměrně rozložena na obou lyžích (Drahoňovský, 

Novák, 2011). 

Oblouk v pluhu začínáme šikmo svahem z pluhového postavení lyží se současným 

vertikálním pohybem těla nahoru a dopředu ve směru naší jízdy. Následuje natočení lyží 

směrem ke spádnici, které je iniciováno mírnou extenzí dolních končetin a tím dojde k 

návratu těžiště zpět nad lyže a k jejich rovnoměrnému zatížení a natočení až do 

spádnice. Na spádnici zatěžujeme více vnější lyži jak lyži vnitřní. Pohybem bérce vpřed 

a dovnitř zvětšujeme úhel zahranění lyže a tím jsou lyže vedeny do oblouku pomocí 

rotace dolních končetin a otáčení chodidel. Trup se naklání mírně vpřed a směrem dolů 

ze svahu, pánev směřuje ke svahu (dovnitř oblouku). Oblouk je po celou dobu 

uskutečněn na vnitřních hranách a obě lyže jsou v neustálém kontaktu se sněhem 

(Drahoňovský, Novák, 2011). 
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4.3  Průběh výuky a metodika při paralelním postavení lyží 

a) Rozcvička  

Terén: Rovina.  

Pomůcky: Slalomové tyče.  

Organizace: Žáci stojí v kruhu, v řadě vedle sebe nebo v řadě za sebou. 

Bezpečnost: K rozcvičení dochází na rovině na začátku sjezdovky tak, abychom 

neovlivňovali dojezd všech lyžařů.  

Příklady cvičení:  

„Kdo doskočí nejdál nebo nejvýš“.  

„Chodíme jako čáp, kačenka, skřítek, obr, skáčeme jako žába“.  

„Hlava, ramena, kolena, palce“.  

„Rozcvičení jednotlivých částí těla (předcvičuje instruktor nebo žáci)“.  

„Dostihy“.  

Hry – „Na babu“, „Mrazík“, „Koulovačka“.  

Soutěže – štafety (Brühl, Wolf, 2011). 

 

b) Nácvik na lyžích  

     Prvotní pocit lyží na sněhu je důvodem této skupiny cvičení.  

Terén: Rovina.  

Pomůcky: Kužely, slalomové tyče. 

Organizace: Žáci jsou v kruhu nebo v řadě vedle sebe, při soutěži jsou v řadě za sebou.  

Bezpečnost: Nácvik provádíme na rovině na začátku sjezdovky tak, abychom 

neovlivňovali dojezd všech lyžařů.  

Příklady cvičení na místě: 

„Podřepneme“. „Ukloníme se vpřed a vzad“. „Ukloníme se do stran“. „Dotkneme se 

špiček a patek lyží“.  „Střídavě zvedáme lyže“. „Ukročíme do stran“.  „Otočíme se 

namístě“ (Brühl, Wolf, 2011). 
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Příklady cvičení v pohybu:  

„Chodíme dopředu“. „Chodíme ve sníženém a zvýšeném postoji“. „Střídáme dlouhé a 

krátké kroky“. „Vystupujeme stranou a odvratem“. Soutěže (Brühl, Wolf, 2011).  

 

c) Pády a vstávání  

     Žáci se učí padat a vstávat, aby v budoucnu dokázali sami bez pomoci druhých vstát.  

Terén: Rovina až mírný svah. 

Organizace: Žáci mohou trénovat pády a vstávání v kruhu nebo v řadě vedle sebe.  

Bezpečnost: Nácvik provádíme na začátku sjezdovky tak, abychom neovlivňovali 

dojezd všech lyžařů.  

Příklady cvičení na místě 

 „Zvedneme se pomocí rukou“ (Brühl, Wolf, 2011). 

  

d) Jízda šikmo svahem  

     Při jízdě šikmo svahem nacvičujeme „základní sjezdový postoj“, který je stěžejní pro 

vlastní sjíždění a nezbytný pro osvojení dalších pohybových dovedností. Lyže máme v 

paralelním postavení na šířku pánve a hmotnost rozloženou na celých chodidlech. 

Kotníky, kolenní a kyčelní klouby máme ve fázi mírného pokrčení a náš trup se nachází 

v mírném předklonu (APUL, 2011) 

 Terén: Středně skloněný a dostatečně široký svah s výjezdem do roviny.  

 Organizace: Jízdu šikmo svahem zahájíme na kraji „učícího“ svahu (školky) s 

přihlédnutím na jízdu ostatních žáků. Opět jedeme v „hadu“ za sebou nebo pouštíme 

žáky „po jednom“. Tento úkol lze trénovat i na prudším svahu.  

Bezpečnost: Soustředíme se především na správný a bezpečný rozjezd a dojezd, volíme 

vhodné místo pro nácvik, které ohraničíme páskou, aby nikdo nenajel do žáků. Na 

prudším svahu je nutné sjíždět svah při jeho okraji.  

Pomůcky: Slalomová zvířátka.  

Popis pohybu: Při jízdě šikmo svahem jsou lyže v již zmíněném paralelním postavení 

na šířku naší pánve, ale jsou překlopené na horních hranách. Horní lyže je mírně 
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předsunutá, dolní lyže je zatížena o něco více než lyže horní. Hlezenní klouby, kolenní 

klouby a boky jsou mírně pokrčeny a přikloněny ke svahu, trup a ramena jsou mírně 

natočeny směrem ze svahu dolů. Dovednost vedení lyží na hranách patří k důležité 

složce efektivní výuky lyžování. Jízdu šikmo svahem zahájíme zahraněním obou lyží, 

přikloněním pánve ke svahu a mírným odkloněním trupu (angulací). Jedná se o přechod 

z ploch na hrany, předsunutí vyšší lyže, zatížení nižší lyže a přiklonění kotníků, kolen a 

pánve ke svahu. Osy v rovnoběžném postavení protínají špičky lyží, kotníků, kolen, 

boků, ramen a rukou (APUL, 2011). 

Příklady nácviku na místě: 

Vysvětlení pohybu.  

Hranění lyží a zatížení nižší lyže na obě strany. 

Příklady nácviku v pohybu:  

Ukázka – ukázka správné jízdy s paralelním postavením lyží. 

Jízda šikmo svahem na obě strany – zvedat patu vyšší lyže, odšlapovat ke svahu, kdo 

odšlápne nejvýše.  

Příklady cvičení:  

Jízda šikmo svahem – „při jízdě šikmo ruce předpažíme, vzpažíme nebo dáme ruce v 

bok“, „uděláme dřep nebo vyskočíme“, „zašlapáváme mravence tím, že zvedáme patky 

horních lyží“, „zvedáme celou horní lyži“ (Možná, 2009).  

 

e) Sesouvání šikmo svahem  

      Sesouvání šikmo svahem je důležité pro ovlivňování intenzity hranění (větší či 

menší postavení lyže na hranu), regulaci rychlosti jízdy a získání pocitu jistoty, kterého 

využijeme při pozdějších obloucích, kdy budou žáci schopni i při menší rychlosti 

zachovat správnou techniku „základního sjezdového postoje“ (Možná, 2009). 

Terén: Mírný svah. 

Bezpečnost: Platí stejná pravidla jako pro jízdu šikmo svahem.  

Pomůcky: Žádné. 
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Organizace: Sesouvání šikmo svahem trénujeme po jednom na kraji sjezdovky, 

abychom neovlivňovali průběh jízdy na svahu.   

Popis pohybu: Stojíme v základním sjezdovém postoji a do svahu najíždíme na horních 

hranách uvolněním hranění pohybem kotníků a kolen směrem ze svahu a mírným 

posunutím těžiště směrem dopředu. Pohyb zahájíme sesouvání šikmo svahem a 

zakončíme větším hraněním.     

Příklady nácviku na místě: Vysvětlení pohybového úkolu. Mírné podřepy v kolenou 

na obě strany.   

Příklady nácviku v pohybu: Ukázka – ukázka správné techniky sesouvání šikmo 

svahem.  První pokusy – procvičování na obě strany na svahu (nakreslíme na sněhu čáru 

a čekáme, kdo ji celou smaže.(Možná, 2009). 

 

f) Paralelní oblouk  

  Paralelní vedení lyží v navazovaných obloucích, současné přehranění a točení obou 

lyží je cílem nácviku této části lyžařského učení (APUL, 2011). 

Terén: Mírný až středně strmý svah.        

Pomůcky: Slalomové tyče, zvířátka, slalomové štětky.                                                                             

Organizace: Jedeme při kraji sjezdovky v „hadu“ za sebou nebo „po jednom“.  

Bezpečnost: Dodržování všech pravidel chování se na sjezdovce.   

Popis pohybu: Paralelní vedení lyží – základní sjezdový postoj, obě lyže jsou v 

kontaktu se sněhem a jsou vedeny paralelně v oblouku v šířce pánve.  

Příklady nácviku na místě: Vysvětlení – popis a rozbor pohybového úkolu.    

Příklady nácviku v pohybu:   

Ukázka. Oblouk ke svahu – s rozjezdem šikmo svahem nebo ze spádnice. Jeden oblouk 

přes spádnici.  Jeden a půl oblouku.  Navazované oblouky – paralelní.  

Příklady cvičení:  

„Hockey stop“ jedeme po spádnici a současným pohybem napínání, točení a klopení 

v kotnících, kolenou a pánvi zastavíme lyže kolmo ke spádnici a prudce zastavíme 

(Jireš P., Jireš R., Lajkeb P, 2016), oblouk ke svahu – „vnější ruku dáme v bok, vnitřní 

ruku dáme před tělo“.  Jeden a půl oblouku – „girlandy na obě strany“.  Navazované 
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oblouky – „do oblouků odlehčíme horní lyži“, „držíme se ve dvojici za hůlku a 

přetahujeme se do oblouků“, „štětku držíme před tělem“ (Možná, 2009). 

 

4.4  Průběh výuky a metodika při přívratovém postavení lyží 

a) Rozcvička  

     K rozcvičení se využívá spíše soutěží (štafety apod.) a pohybových her bez lyží, 

následně se provádí rozcvička na lyžích (Možná, 2009).  

Terén: Rovina.  

Pomůcky: Slalomové tyče.  

Organizace: Žáci stojí v kruhu, v řadě vedle sebe nebo v řadě za sebou.                

Bezpečnost: K rozcvičení dochází na rovině na začátku sjezdovky tak, abychom 

neovlivňovali dojezd všech lyžařů.  

Příklady cvičení:  

„Kdo doskočí nejdál nebo nejvýš“.  

„Chodíme jako čáp, kačenka, skřítek, obr, skáčeme jako žába“.  

„Hlava, ramena, kolena, palce“.  

„Rozcvičení jednotlivých částí těla (předcvičuje instruktor nebo žáci)“.  

„Dostihy“.  

Hry – „Na babu“, „Mrazík“, „Koulovačka“.  

Soutěže – štafety. 

  

b) Nácvik na lyžích  

     Prvotní pocit lyží na sněhu je důvodem této skupiny cvičení.  

Terén: Rovina.  

Pomůcky: Kužely, slalomové tyče. 

Organizace: Žáci jsou v kruhu nebo v řadě vedle sebe, při soutěži jsou v řadě za sebou.  
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Bezpečnost: Nácvik provádíme na rovině na začátku sjezdovky tak, abychom 

neovlivňovali dojezd všech lyžařů.  

 

Příklady cvičení na místě: 

„Podřepneme“. „Ukloníme se vpřed a vzad“. „Ukloníme se do stran“. „Dotkneme se 

špiček a patek lyží“.  „Střídavě zvedáme lyže“. „Ukročíme do stran“.  „Otočíme se na 

místě“ (Brühl, Wolf, 2011). 

Příklady cvičení v pohybu:  

„Chodíme dopředu“. „Chodíme ve sníženém a zvýšeném postoji“. „Střídáme dlouhé a 

krátké kroky“. „Vystupujeme stranou a odvratem“. Soutěže.  

 

c) Pády a vstávání  

     Žáci se učí padat a vstávat, aby v budoucnu dokázali sami bez pomoci druhých vstát.  

Terén: Rovina až mírný svah. 

Organizace: Žáci mohou trénovat pády a vstávání v kruhu nebo v řadě vedle sebe.  

Bezpečnost: Nácvik provádíme na začátku sjezdovky tak, abychom neovlivňovali 

dojezd všech lyžařů.  

Příklady cvičení na místě:  

 „Zvedneme se pomocí rukou“ (Bart, Brühl, 2009).   

 

d) Jízda v pluhu   

     Oboustranným přívratem – pluh rozumíme nejzákladnější pohybovou dovednost 

sloužící k regulaci rychlosti a také jako příprava pro další nácvik lyžařských dovedností 

- oblouky v pluhu (Příbramský, 1999). 

Terén: Mírný svah s bezpečným dojezdem do roviny.  

Pomůcky: Slalomová zvířátka, koště, žížaly, sněhové koule, branky, štětky. 
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Organizace: Pro lepší kontrolu rychlosti při prvních pokusech jezdí instruktor před žáky 

pozpátku. Komu se to nedaří, pomůže učitel jízdou vzad a drží špičky jeho lyží 

(rukama, pomocí koštěte nebo pěnové žížaly).  

Bezpečnost: Soustředíme se především na správný a bezpečný rozjezd a dojezd, volíme 

vhodné místo pro nácvik, abychom nepřekáželi v jízdě rychlejším žákům.  

Popis pohybu: Lyže jsou v oboustranném přívratu, tzn., že špičky jsou u sebe (cca 5– 10 

cm) a patky od sebe. Na základě tohoto postavení lyží a pokrčení kolen vpřed a mírně 

dovnitř stojíme na vnitřních hranách a naše hmotnost je rovnoměrně rozložena na obou 

lyžích. Díky většímu zahranění lyží, zvětšení přívratného postavení a vertikálnímu 

pohybu dochází k většímu brzdnému efektu a tím i zastavení. Obě ruce jsou na kolenou 

(na stehnech), při zvládnutí tohoto postoje děti dávají ruce v bok (Příbramský, 1999). 

 

f) Oblouky v pluhu  

     Oblouky v pluhu řadíme k prvním obloukům jízdy na lyžích, protože představují pro 

žáky nejjednodušší způsob zatáčení. Tyto oblouky je potřeba pořádně procvičit, jinak se 

náročnější způsob zatáčení v budoucnu rapidně zpomalí (Příbramský, 1999).  

 Terén: Mírný a širší svah (školka).  

 Pomůcky: Slalomová zvířátka, volanty, hrad, sněhové koule, štětky.  

 Organizace: Žáci jedou v „hadu“ za sebou, nepředjíždí se a nenaráží do sebe. Instruktor 

jede pozadu, aby měl celou skupinu pod kontrolou, až je přesvědčen, že žáci sjedou 

svah bez problému, obrátí se čelem ke svahu a zády k žákům. Je důležité střídat pořadí 

žáků v hadu, aby měl každý možnost jet přímo za instruktorem a vidět jeho styl jízdy.  

Bezpečnost: Jelikož projíždíme slalomem, který je postaven uprostřed „učícího“ svahu 

(školičky), je nutné brát ohled na ostatní žáky.  

Popis pohybu: Oblouk v pluhu začínáme šikmo svahem z pluhového postavení lyží se 

současným vertikálním pohybem těla nahoru a dopředu ve směru naší jízdy. Následuje 

natočení lyží směrem ke spádnici, které je iniciováno mírnou extenzí dolních končetin a 

tím dojde k návratu těžiště zpět nad lyže a k jejich rovnoměrnému zatížení a natočení až 

do spádnice. Na spádnici zatěžujeme více vnější lyži jak lyži vnitřní. Pohybem bérce 

vpřed a dovnitř zvětšujeme úhel zahranění lyže a tím jsou lyže vedeny do oblouku 

pomocí rotace dolních končetin a otáčení chodidel. Trup se naklání mírně vpřed a 
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směrem dolů ze svahu, pánev směřuje ke svahu (dovnitř oblouku). Oblouk je po celou 

dobu uskutečněn na vnitřních hranách a obě lyže jsou v neustálém kontaktu se sněhem. 

Ruce jsou položeny na kolenech, stehnech, v bok (Příbramský, 1999). 

 

Příklady nácviku na místě:  

Vysvětlení techniky oblouků v pluhu.  

Přenášení váhy na jednu a druhou nohu, pomocí rukou střídavé zatížení jedné a druhé 

lyže. 

Příklady nácviku v pohybu:  

Ukázka – názorná ukázka oblouku doleva i doprava.  

Oblouk ke svahu v pluhu doleva/doprava – pokoušíme se o jeden oblouk na každou 

stranu.  

Navazované oblouky v pluhu – pomocí oblouků sjíždíme celý svah.  

Navazované oblouky v pluhu se změnou poloměru, rychlosti a sklonu svahu – 

minimálně dvě hodiny probíhá trénink pluhových oblouků z důvodů získání důvěry pro 

danou dovednost, odbourání strachu z pádů a získání potřebné stability a rychlosti pro 

nácvik dalších lyžařských dovedností.  

Příklady cvičení:  

Oblouk ke svahu v pluhu – „při jízdě šikmo svahem dáme ruce na kolena, při zatáčení 

dáme ruce na jedno a druhé koleno“ (Brühl, Wolf, 2011). 

Navazované oblouky v pluhu – „střídavě tlačíme na pravou a levou nohu, „ruce v bok a 

střídavě se nakláníme na jednu a na druhou stranu“, „při jízdě šikmo dáme ruce nahoru, 

do zatáček dáme ruce na kolena nebo v bok“, „upažíme ruce a letíme jako letadýlko“, 

„při zatáčení se dotýkáme slalomových zvířátek“, „plujeme na loďce a pádlujeme“, 

„hrajeme basketbal – driblujeme a do zatáček házíme na koš“, „plaveme – kraul nebo 

prsa“, „letíme jako superman – do zatáček natáhneme ruku dopředu“, „jedeme a 

hrajeme na kytaru“, „jedeme na koni a děláme indiána“, „máváme všem zvířátkám ve 

slalomu“, „posíláme zvířátkám pusinky“, „sbíráme jablíčka a dáváme je do košíku“, 

“hrajeme tenis a při zatáčkách míček odpalujeme“ (Brühl, Wolf, 2011 a  APUL, 2011). 
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4.5  Jízda na vleku 

Pohyblivý koberec – pohyb na lyžích dětem už od první chvíle mohou usnadnit tzv. 

pohyblivé koberce (neboli pojízdné pásy), které děti vyvezou „na start“ bez zbytečných 

pádů, ke kterým může docházet na klasických vlecích. Pohyblivé koberce jsou určené 

zejména malým lyžařům, kteří s lyžováním začínají (obrázek 4). 

 

 

Obrázek 4 - Pohyblivý koberec  

 

Lanový vlek - pohyblivé lano zpravidla menší délky, pohybující se nízkou rychlostí, 

používané pro začátečníky jako příprava na vlek (poma, kotva). Existují různé typy 

lanových vleků, některé mají miniaturní kotvičky, většinou však, i z bezpečnostního 

hlediska, se používají pouze lana. I ty ale musí být vybaveny bezpečnostní brankou ve 

výstupní stanici, která v případě jejího projetí vlek ihned zastaví. Nedojde tak k 

nebezpečí poranění rukou v horním kole, které lano otáčí opět směrem dolů. 

Nácvik: 

Terén: Mírný svah. 

Pomůcky: Žádné. 

Organizace:  Zvládnutí jízdy na vleku je důležitým bodem pro každého lyžaře, stává se 

tak více samostatným. Před prvními jízdami na vleku děti taháme nebo posunujeme po 
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rovině pomocí hole, kotvy, slalomové tyče atd. - Nácvik vystupování z vleku pomocí 

kotvy nebo hole. Je nutné vysvětlit, že vlek táhne (postrkuje) a proto musí lyžař stát 

vzpřímeně a nesedat si. Vhodné je nechat žáka chvíli sledovat ostatní lyžaře. 

Upozorníme obsluhu vleku na začátečníky (Drahoňovský, Novák 2011).  

U nástupu vždy stojí vlekař, kterému řekneme, že žáci jedou poprvé na vleku a 

poprosíme ho o pomoc při jejich rozjezdu. Instruktor vyjede jako první nahoru a 

postupně pomáhá žákům s vystupováním (Drahoňovský, Novák 2011).   

Bezpečnost: Instruktor organizuje vystupování tak, aby eliminoval srážku nebo narušení 

jízdy na vleku méně pokročilých dětí.  

Popis pohybu: Žák stojí na nástupu na lanový vlek, lyže má v paralelním postavení na 

šířku pánve (lyže u sebe) a špičky jeho lyží směřují nahoru. Uchopí lano a nechá je 

volně proklouzávat v rukou, po pokynu vlekaře stiskne lano a nechá se pouze táhnout, 

nohy má natažené a lyže má v kontaktu se sněhem.  

Poma 

Před prvními jízdami na v pomě děti taháme nebo posunujeme po rovině pomocí 

hole, kotvy, slalomové tyče atd. - Nácvik vystupování z vleku pomocí kotvy nebo hole. 

Je nutné vysvětlit, že vlek táhne (postrkuje) a proto musí lyžař stát vzpřímeně a nesedat 

si na pomu či kotvu. Vhodné je nechat žáka chvíli sledovat ostatní lyžaře. Upozorníme 

obsluhu vleku na začátečníky (Drahoňovský, Novák, 2011). 

 U nástupu vždy stojí vlekař, kterému řekneme, že žáci jedou poprvé na vleku a 

poprosíme ho o pomoc při jejich rozjezdu. Instruktor vyjede jako první nahoru a 

postupně pomáhá žákům s vystupováním.  

Bezpečnost: Instruktor organizuje vystupování tak, aby eliminoval srážku nebo narušení 

jízdy na vleku méně pokročilých dětí.  

Popis pohybu: Žák stojí na nástupu na vlek, lyže má v paralelním postavení na šířku 

pánve (lyže u sebe) a špičky jeho lyží směřují nahoru, uchopí pomu. Vlekař dítěti 

pomůže, zasune pomu pod zadek a pomůže dítěti s rozjezdem a to se nechá pouze 

táhnout, nohy má natažené a lyže má v kontaktu se sněhem, nesedá si na pomu. 

Další cvičení zařazovaná do výuky jízdy na vleku: 

Cvičení ve dvojicích - jeden žák bez lyží táhne za obě lyžařské hole druhého, který 

jede na lyžích, cvičení ve trojicích – klusácký závod: lyžaři spojí dvě hole za sebe tak, 
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aby na jednom konci bylo poutko a na druhém talířek hole. „Jezdec“ je na lyžích a vloží 

si talířek hole do rozkroku. Poutkem spojených holí se prostrčí napříč do poloviny třetí 

hůl. Tu uchopí dva hráči bez lyží – „koně“ a táhnou jezdce za sebou jako při jízdě na 

vleku, závod vagonů -několik dvojic soupeří na vymezené trase, v polovině se 

vystřídají, kdo ji projede nejrychleji, vyhrává (Drahoňovský, Novák 2011).  
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5. Školní projekt Půldenní lyžařská škola 

 

Zrealizovat celý projekt se podařilo poprvé před pěti lety. Jde o spolupráci základní 

školy TGM ve Vimperku, lyžařské školy Kubova Huť a obce Kubova Huť.  

Půldenní lyžařská škola (PLŠ) je organizována pro děti z prvního stupně základní 

školy. Kurz trvá tři dny a lyžuje se denně dvě hodiny. Do projektu jsou zařazené první 

až čtvrté ročníky. Děti ráno odjíždějí vlakem z Vimperku na Kubovu Huť. Na Kubově 

Huti dopoledne lyžují pod vedením zkušených instruktorů z lyžařské školy a po 

ukončení kurzu se vracejí zpět do Vimperku na oběd do školní jídelny. Dětem, které 

nemají vlastní vybavení, je umožněno si za dohodnutý poplatek lyžařskou výzbroj 

vypůjčit z půjčovny, která je na Kubově Huti. Škola zajistí pedagogický dozor a 

pojištění pro případ úrazu. 

     Rodiče jsou každým rokem oslovováni v měsíci září a říjnu, zda budou mít o PLŠ 

zájem. Po zjištění zájmu jsou dohodnuty organizační věci s ředitelkou školy, ředitelem 

LŠ a starostou obce Kubova Huť. Termíny jsou přizpůsobené možnostem lyžařské 

školy a sněhovým podmínkám. PLŠ probíhá po jednotlivých ročnících mimo termíny 

jarních prázdnin, v měsících lednu a březnu, aby bylo na sjezdovkách volno. Informace 

jsou uvedeny v Informačním listu pro rodiče (příloha 3). 

     Cílem kurzu je získat lyžařskou gramotnost již v mladším školním věku. V průběhu 

čtyř let všichni původní „nelyžaři“ získají základy a ti, co vstupovali do kurzu jako 

lyžaři, se v technice zdokonalí. Kurz také velkou měrou podporuje zdravý životní styl, 

otužilost a samostatnost.   

Po ukončení kurzu proběhne vyhodnocení ve skupinách, které provedou jednotliví 

instruktoři lyžařského výcviku. Žáci obdrží list za absolvování kurzu (příloha 4). 

Zpětnou vazbu na lyžařský kurz získáme po vyhodnocení anonymní ankety, kterou 

předáme rodičům dětí, které se zúčastnily kurzu (příloha 5).  

 Režim dne po dobu kurzu: 

- sraz na vlakovém nádraží, děti ze školní družiny přivede pedagogický dozor 

- odjezd vlakem na Kubovu Huť 

- lyžařský výcvik dětí 
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- ukončení výcviku, odchod na vlak, odjezd do Vimperku 

- odchod domů nebo na oběd do školní jídelny, školní družiny 

     Zájem o lyžařský kurz je velký. Ve školním roce 2017/2018 se ho zúčastnilo celkem 

143 žáků prvních až čtvrtých ročníků ZŠ TGM Vimperk.  
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PRAKTICKÁ ČÁST  

6. Cíl a úkoly práce, hypotéza 

  

Cíl práce: 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda při využití rozřazovací abecedy v úvodu 

výuky lyžování dětí mladšího školního věku se metodou paralelního postavení lyží 

naučí lyžovat více dětí než metodou přívratového postavení lyží v Půldenní lyžařské 

škole na Kubově Huti.  

 

Úkoly práce: 

- povolení k výzkumu od ředitelky ZŠ TGM Vimperk, projednání výzkumu 

s rodiči na třídních schůzkách, jednání s ředitelem Lyžařské školy Kubova Huť, 

žádost na Etickou komisi 

- příprava dotazníků, záznamových archů, sestavení rozřazovací lyžařské abecedy 

a závěrečného obratnostního slalomu 

- stanovení lektorského týmu, proškolení a příprava týmu 

- výuka lyžování dle metodik přívratového a paralelního postavení lyží 

- vyhodnocení výsledků 

 

Hypotéza: Při užití úvodní rozřazovací lyžařské abecedy bude rozpoznatelný rozdíl 

v úrovni provedení základních obratnostních prvků sjezdového lyžování s využitím 

metodiky výuky s prvky paralelního postavení lyží než s využitím metodiky s prvky 

přívratového postavení lyží. 

 

 

 

 

 



 

42 
  

7.  Metodika práce 

 

     Použila jsem metodu selektivního strukturovaného pozorování při praktické výuce 

dětí mladšího školního věku ze ZŠ TGM Vimperk v PLŠ na Kubově Huti. Metodu 

telefonického dotazování vedoucím lyžařských škol. Dále jsem čerpala ze svých 

zkušeností s výukou v lyžařských školách. 

Metodické postupy, jejichž efektivita při výuce byla posuzovaná, jsou: 

- přívratové postavení lyží (pluh) 

- paralelní postavení lyží 

Přívratové postavení lyží - špičky jsou u sebe (cca 5 – 10 cm) a patky od sebe, kolena 

pokrčena vpřed a mírně dovnitř. Stojíme na vnitřních hranách a naše hmotnost je 

rovnoměrně rozložena na obou lyžích.  

Paralelní postavení lyží - obě lyže jsou od sebe vzdáleny na šířku pánve, naše váha je 

rozložena rovnoměrně na obou lyžích. Stojíme na celých plochách lyží, hlezenní klouby 

(kotníky), kolenní a kyčelní klouby jsou mírně pokrčené, trup je v mírném předklonu. 

     Na základě studia metodiky bezpluhové školy vycházíme z předpokladu, že děti 

pohybově rozvinuté si budou rychleji osvojovat lyžařské dovednosti. Z tohoto důvodu 

byly děti rozděleny rozřazovací lyžařskou abecedou na dvě základní skupiny a ty byly 

dále rozděleny do menších družstev s maximálním počtem 8 žáků z důvodu objektivity 

posuzování lyžařských dovedností a bezpečnosti. Data byla získaná pozorováním.  Po 

dobu výcviku byly děti posuzovány a všechna data u obou metodik byla zaznamenána 

do výstupních tabulek. Tato data byla následně posouzena užitím jednoduché popisné 

statistiky. 

 

7.1  Sledovaný soubor 

První až čtvrtou třídu ZŠ TGM ve Vimperku navštěvuje celkem 173 dětí. Lyžařského 

výcviku se zúčastnilo 142 z nich. Rozdělení dětí je shrnuto v tabulce 1. 
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Třída 
Cekem dětí 

ve škole 
Dívky Chlapci 

Zúčastnilo se 

PLŠ 

1. třída 37 20 17 36 

2. třída 43 21 22 32 

3. třída 49 24 25 38 

4. třída 44 30 14 36 

       Celkem 173 95 78 142 

Tabulka 1 – Účastníci PLŠ na Kubově Huti 

Rodiče všech dětí účastnících se lyžařského výcviku byli dotázání, zda souhlasí se 

zařazením svého dítěte do výzkumu. Se zařazením do výzkumu souhlasili rodiče 

celkem 105 dětí.  

Výzkumný vzorek tedy tvořilo 105 dětí ve věku 6 až 11 let bez malé nebo žádné 

předchozí zkušenosti se sjezdovým lyžováním, tj. 74 % všech dětí účastnících se 

lyžařského výcviku. 

Všechny děti zařazené do výzkumu absolvovaly šestihodinový výukový kurz, který 

byl rozložený po dvouhodinových intervalech do třech dnů. Výuka probíhala v lyžařské 

škole na Kubově Huti. 

Podíl dětí účastnících se kurzu a účastnících se výzkumu je shrnut v tabulce 2.  

Třída 

Cekem dětí 

zařazených 

do výzkumu 

Dívky Chlapci 
Celkem dětí  

na kurzu 

1. třída 36 19 17 36 

2. třída 23 11 12 32 

3. třída 24 13 11 38 

4. třída 22 10 12 36 

Celkem 105 53 52 142 

Tabulka 2 – Účastníci PLŠ na Kubově Huti a účastníci výzkumu 

7.2  Lektorský tým 

       Výzkumný tým se skládal z pěti kvalifikovaných lektorů (instruktorů), kteří jsou 

držiteli platných licencí a mají bohaté zkušenosti při výuce dětí v lyžařských školkách. 

Praxe v oboru je u všech více než tři roky. 
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        Pro dosažení co nejobjektivnějších výsledů  byl celý tým před zahájením výzkumu 

seznámen s cílem a průběhem výzkumu. Všichni lektoři se zúčastnili dvoudenního 

proškolení, kde byly obě metodické řady výuky procvičeny, byli seznámeni se 

záznamovými archy a způsobem vyplňování a hodnocení jednotlivých prvků 

rozřazovací abecedy a obratnostního slalomu. 

 

     Při výuce se sestava instruktorů po celou dobu trvání výzkumu neměnila a velký 

důraz byl kladen na striktní dodržování posloupnosti cvičení u jednotlivých metodik a 

zaznamenávání do tabulek. 
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8. Popis výzkumu 

 

       Výzkum byl zaměřen na zjištění rozdílu v úrovni provedení základních 

obratnostních prvků sjezdového lyžování u dětí mladšího školního věku. Důležitým 

faktorem pro zařazení žáka do skupiny byla úvodní rozřazovací lyžařská abeceda.   

1) Děti byly rozděleny dle vstupního pohybového testu – lyžařské abecedy do dvou 

skupin. 

2) Ty s lepším výsledkem absolvovaly kurz výuky dle metodiky paralelního 

postavení lyží, ty, kterým působil vstupní test větší potíže, absolvovaly výuku 

s přívratovým postavením lyží. 

3) Na konci kurzu absolvovaly všechny děti obratnostní slalom, který prověřil 

osvojené dovednosti. 

Získaná data budou poskytnuta pro školitele a další vzdělávání nových instruktorů. 

Výsledky nám pomohou k lepší a efektivnější výuce sjezdového lyžování. 

 

8.1  Rozdělení do skupin 

Rozdělení do výzkumných skupin bylo určeno dle zvládnutí rozřazovací abecedy.  

Sestavení rozřazovací abecedy bylo provedeno na základě dostupných metodik 

výuky sjezdového lyžování. Obsahuje sedm základních cviků, provádí se na rovině. 

Výkony byly posouzeny a zaznamenány do tabulek pro jednotlivé žáky (tabulka 3).  

Děti, které měly dobrou koordinaci a stabilitu a uspěly alespoň ve čtyřech cvicích 

této abecedy, byly zařazeny do skupiny, která se učila na základě metodiky paralelního 

postavení lyží (dále paralelní skupina). Děti, které provedly méně než čtyři cviky 

z rozřazovací abecedy, byly poté zařazeny do skupiny, jejíž výuka probíhala na základě 

metodiky vycházející z přívratového postavení lyží (dále přívratová skupina). 

Cviky, které všechny děti při rozřazení absolvovaly, včetně vysvětlení případného 

kladného hodnocení, jsou následující: 

a) upnutí do lyží - kladné hodnocení: dítě je schopné si připnout alespoň jednu lyži 

b) postoj na lyžích - kladné hodnocení: pevný postoj (lyže postavené paralelně, 

pokrčené nohy, nohy se nerozjíždí, nepodkluzují)  
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c) zvedání lyže (levá, pravá) 

d) zvedání lyže s výdrží na jedné noze (levá, pravá) 

e) šlapání ke kuželu. Vedle dětí postavíme kužel vzdálený cca 4 m. Děti se musí 

dostat ke kuželu šlapáním – přenos váhy z nohy na nohu. Vše provádíme na obě 

strany (levá, pravá). 

f) otáčení se za pravou rukou a následně za levou rukou  

g) koloběžka. Před zástup postavíme kužel vzdálený cca 6 m. Děti, které mají 

pouze jednu lyži, se k němu musí dostat odrazem nohy a sklouznutím se po lyži, 

jedná se o pohyb podobný pohybu při jízdě na koloběžce. 

Průběh a úspěšnost vykonání jednotlivých cviků abecedy byl zaznamenán u každého 

dítěte (viz tabulka 3). Následně byly děti rozděleny dle výše zmíněné podmínky do 

skupiny paralelní (úspěšně splnění alespoň 4 cviků) nebo přívratové (úspěšné splnění 

méně než 4 cviků). 

Upnutí lyží (alespoň jedné) ANO NE 

Pevný postoj na lyžích 

(lyže postavené paralelně, 

koordinovaný postoj) 

ANO NE 

Zvedání lyže ANO NE 

Zvedání lyže s výdrží ANO NE 

Šlapání ke kuželu ANO NE 

Otáčení ANO NE 

Koloběžka ANO NE 

SKUPINA 
ANO 3x a méně – přívratová skupina                    

ANO 4x a více – paralelní skupina                      

Tabulka 3 - Tabulka posouzení zvládnutí jednotlivých cviků rozřazovací abecedy 

Po rozdělení dětí do skupin začíná výuka jednotlivými postupy podle metodické řady 

té či oné skupiny. Tato metodická řada je popsána pro každou skupinu zvlášť 

v následujících kapitolách. 
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8.2  Výuka paralelní skupiny lyžařů  

Paralelní skupina začíná rozcvičkou, dále následují pády a vstáváním, jízda na vleku, 

základní lyžařský postoj, jízda šikmo svahem, sesouvání šikmo svahem, zastavení, 

paralelní oblouk. 

Rozcvička 

Rozehřátí a rozhýbání celého těla a příprava na výcvik. Pohybové hry bez lyží, 

následně štafeta na lyžích. 

Pády a vstávání  

Žáci se učili padat a vstávat, aby v budoucnu dokázali sami bez pomoci druhých 

vstát.  

Nácvik pádů a vstávání v kruhu nebo v řadě vedle sebe na začátku sjezdovky tak, 

aby nebyl ovlivněn dojezd všech lyžařů.  

Děti na povel upadly a zvedaly se pomocí rukou. Pro zpestření byly zařazeny různé 

soutěže (na krále). 

Jízda na vleku - poma 

Zvládnutí jízdy na vleku je důležitým bodem pro každého lyžaře, stává se tak více 

samostatným.  

Před prvními jízdami na vleku se děti tahají nebo posunují po rovině pomocí hole.  

Dítě je na lyžích a vloží si talířek hole do rozkroku. Druhé dítě nebo instruktor 

táhnou nebo posunují dítě za sebou jako při jízdě na vleku. 

Nácvik vystupování z vleku pomocí kotvy nebo hole. Je nutné vysvětlit, že vlek 

táhne (postrkuje) a proto musí lyžař stát vzpřímeně a nesedat si na pomu či kotvu. 

Upozorníme obsluhu vleku na začátečníky a provádíme první pokusy (obrázek 5). 
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Obrázek 5 - Nástup na pomu s dopomocí vlekaře 

 

Základní lyžařský postoj 

  Obě lyže jsou od sebe vzdáleny na šířku pánve, váha je rozložena rovnoměrně na 

obou lyžích. Stojíme na celých plochách lyží, hlezenní klouby (kotníky), kolenní a 

kyčelní klouby jsou mírně pokrčené, trup je v mírném předklonu (obrázek 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 Obrázek 6 - Základní lyžařský postoj 
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 Jízda šikmo svahem  

Provádíme na mírném sklonu sjezdovky, zahájíme zahraněním obou lyží, 

přikloněním pánve ke svahu a mírným odkloněním trupu (angulací). Jedná se o přechod 

z ploch na hrany. Hraníme až do úplného zastavení (vyjedeme do protisvahu).  

 

Obrat a jízda po plochách 

Provádíme postupné zahranění a vyjetí do protisvahu. Toto cvičení opakujeme celou 

délku sjezdovky. 

 

Odšlapování do protisvahu 

Jízda šikmo svahem na mírném sklonu sjezdovky, zahájíme zahraněním obou lyží, 

přeneseme váhu na spodní lyži, zvedáme vnitřní lyži a současně se odrazíme ze spodní 

lyže a vrchní lyží ukročíme dopředu a do strany. Tato cvičení zařazujeme pro 

uvědomění si přenesení váhy, změny vertikálního postoje, nadlehčení lyže a pocitu hran 

(obrázek 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 7 - Odšlapování do protisvahu 
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Sesouvání šikmo svahem  

Pro uvědomění si hran lyží, zařazujeme sesouvání šikmo svahem (obrázek 8), které 

je důležité pro ovlivňování intenzity hranění (větší či menší postavení lyže na hranu), 

regulaci rychlosti jízdy a získání pocitu jistoty. Ten využijeme při pozdějších obloucích, 

kdy budou žáci schopni i při menší rychlosti zachovat správnou techniku „základního 

sjezdového postoje“.  

Trénujeme po jednom na kraji sjezdovky, abychom neovlivňovali průběh jízdy na 

svahu. Stojíme v základním sjezdovém postoji a do svahu najíždíme na horních hranách 

uvolněním hranění pohybem kotníků a kolen směrem ze svahu a mírným posunutím 

těžiště směrem dopředu. Pohyb zahájíme sesouvání šikmo svahem a zakončíme větším 

hraněním. Toto cvičení použijeme i při nácviku zastavování.   

Instruktor předvede správnou techniku sesouvání šikmo svahem. Následně děti 

procvičují sesouvání na obě strany svahu. Motivace: nakreslíme na sněhu čáru a 

čekáme, kdo ji celou smaže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 - Sesouvání šikmo svahem 
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Zastavení  

Jedeme při kraji sjezdovky v „hadu“ za sebou nebo „po jednom“.  Dodržujeme 

všechna pravidla bezpečného chování na sjezdovce.   

Paralelní vedení lyží, základní sjezdový postoj, obě lyže jsou v kontaktu se sněhem a 

jsou vedeny paralelně v oblouku v šířce pánve. Po rozjetí a dosažení určité přiměřené 

rychlosti provedeme nadlehčení lyží a následné prudké postavení lyží na hrany, jejich 

stlačení a následné zastavení. „ Hockey stop“.  

 

Navazované oblouky s předsunutím vyšší lyže 

Oblouky ke svahu začínáme s rozjezdem šikmo svahem nebo ze spádnice. 

Provádíme navazované oblouky, do oblouků odlehčíme horní lyži. Předsunutím vyšší 

lyže, zatížením nižší lyže, přikloněním kotníků, kolen a pánve ke svahu docílíme projetí 

oblouku. Osy v rovnoběžném postavení protínají špičky lyží, kotníků, kolen, boků, 

ramen a rukou. V oblouku by měl mít lyžař váhu na obou dvou lyžích, respektive 

hranách, po kterých jede. Váha lyžaře ale není rovnoměrně rozložena na obě dvě lyže. 

V momentě, kdy lyžař projíždí přes spádnici a vyjíždí z oblouku, stojí převážně na 

spodní lyži. V následujícím oblouku má stejnou váhu na spodní lyži. Provádíme různá 

cvičení s rukama na kolenou pro utvrzení si rovnováhy a uvědomění si hran a práci 

kolen (obrázek 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 - Paralelní oblouk s předsunutím a rukami na kolenou 
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Dvojice si vezme jednu hůlku. První uchopí za kroužek a druhý za rukojeť. Rozjedou 

se současně z mírného svahu.  Na pokyn točíme od „vnitřního lyžaře“- ten, co drží 

hůlku za kroužek, začne vnitřní lyžař přitahovat vnějšího lyžaře a ten projede oblouk 

s předsunutím vyšší lyže. Další oblouk si role vymění, střídáme oblouky na levou i 

pravou stranu. Pro větší efektivitu lze zařadit různé soutěživé hry a cvičení. 

 

Obratnostní slalom  

Poslední den výcviku děti projížděly obří slalom s obratnostními prvky, kde 

předvedly naučené dovednosti. Obří slalom s překážkami projížděly na čas, nesměly 

upadnout a v cíli musely bezpečně zastavit ve vymezeném prostoru. Měly dva pokusy a 

musely dodržet časový limit. 

 

8.3  Výuka přívratové skupiny lyžařů 

V této kapitole jsou uvedeny cviky pro skupinu, které se učí na základě metodiky 

přívratového postavení lyží. Některé cviky jsou identické s paralelní skupinou, pro 

úplnost jsou zde rovněž uvedeny.  

 

Rozcvička 

Rozehřátí a rozhýbání celého těla a příprava na výcvik. Pohybové hry bez lyží, 

následně štafeta na lyžích. 

 

Pády a vstávání. 

Žáci se učí padat a vstávat, aby v budoucnu dokázali sami bez pomoci druhých vstát.  

Trénují pády a vstávání v kruhu nebo v řadě vedle sebe.  

Nácvik provádíme na začátku sjezdovky v prostoru lanového vleku. Děti na povel 

upadnou a zvedají se pomocí rukou. Zařazujeme různé soutěže (na krále).  
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Jízda na laně 

Vlek šetří síly žáků a úspěšný výjezd vlekem nahoru může být pro žáky dobrým 

motivačním faktorem pro další výuku Zvládnutí jízdy na vleku je důležitým bodem pro 

každého lyžaře, stává se tak více samostatným. Před prvními jízdami na vleku děti 

taháme nebo posunujeme po rovině pomocí hole nebo provazu, slalomové tyče atd. Je 

nutné vysvětlit, že vlek táhne (postrkuje) a proto musí lyžař stát vzpřímeně 

s pokrčenýma nohama, nesedá si. Žákům vše dobře vysvětlíme a názorně ukážeme. 

U nástupu vždy stojí vlekař, kterému řekneme, že žáci jedou poprvé na vleku a 

požádáme ho o pomoc při jejich rozjezdu.  

Instruktor vyjede jako první nahoru a postupně pomáhá žákům s vystupováním. 

Instruktor organizuje vystupování tak, aby eliminoval srážku nebo narušení jízdy na 

vleku méně pokročilých dětí. 

Žák stojí na nástupu na vlek, lyže má v paralelním postavení na šířku pánve (lyže u 

sebe) a špičky jeho lyží směřují nahoru. Uchopí lano a nechá je volně proklouzávat 

v rukou, po pokynu vlekaře stiskne lano a nechá se pouze táhnout, nohy má natažené a 

lyže má v kontaktu se sněhem (obrázek 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Jízda na laně 
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 Jízda v oboustranném přívratu   

     Oboustranným přívratem – pluhem (obrázek 11) rozumíme nejzákladnější 

pohybovou dovednost sloužící k regulaci rychlosti a také jako přípravu pro další nácvik 

lyžařských dovedností (oblouky v pluhu).  

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 – Pluh 

 

Pro lepší kontrolu rychlosti při prvních pokusech jezdí instruktor před žáky 

pozpátku. Komu se to nedaří, pomůže učitel jízdou vzad a drží špičky jeho lyží 

(rukama, pomocí koštěte nebo pěnové žížaly). Dbáme především na správný a bezpečný 

rozjezd a dojezd.  

Dětem nejdříve vše vysvětlíme a provedeme ukázku. Lyže jsou v oboustranném 

přívratu, tzn., že špičky jsou u sebe (cca 5– 10 cm) a patky od sebe. Na základě tohoto 

postavení lyží a pokrčení kolen vpřed a mírně dovnitř stojíme na vnitřních hranách a 

naše hmotnost je rovnoměrně rozložena na obou lyžích.  

Zastavení 

Díky většímu zahranění lyží, zvětšení přívratného postavení a vertikálnímu pohybu 

dochází k většímu brzdnému efektu a tím i zastavení. Obě ruce jsou na kolenou, aby si 

děti mohly impulzem na kolena zvýšit tlak do hran (na stehnech), při zvládnutí tohoto 

postoje děti dávají ruce v bok. Nacvičujeme pomalé rozjeti šikmo svahem a zabrzdění. 

K zabrzdění dojde při větším zahranění lyží, zvětšení přívratného postavení a 
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vertikálnímu pohybu dochází k většímu brzdnému efektu a tím i zastavení, děti 

projíždějí mezi dvěma značkami a snaží se patkami dotknout těchto značek, tím zvýší 

zahranění lyži a brzdného efektu (obrázek 12). 

 

 

Obrázek 12 - Pluh s dotykem značek patkami lyží 

 

Oblouky v pluhu 

    Oblouky v pluhu (obrázek 13) řadíme k prvním obloukům jízdy na lyžích, protože 

představují pro žáky nejjednodušší způsob zatáčení. Tyto oblouky je potřeba pořádně 

procvičit, jinak se náročnější způsob zatáčení v budoucnu rapidně zpomalí. 

Žáci jedou v „hadu“ za sebou, nepředjíždí se a nenaráží do sebe. Instruktor jede 

pozadu, aby měl celou skupinu pod kontrolou. Když je přesvědčen, že žáci sjedou svah 

bez problému, obrátí se čelem ke svahu a zády k žákům. 

Je důležité střídat pořadí žáků v hadu, aby měl každý možnost jet přímo za 

instruktorem a viděl jeho styl jízdy. Oblouk v pluhu začínáme šikmo svahem z 

pluhového postavení lyží se současným vertikálním pohybem těla nahoru a dopředu ve 

směru naší jízdy. Následuje natočení lyží směrem ke spádnici, které je iniciováno 

mírnou extenzí dolních končetin a tím dojde k návratu těžiště zpět nad lyže a k jejich 
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rovnoměrnému zatížení a natočení až do spádnice. Na spádnici zatěžujeme více vnější 

lyži jak lyži vnitřní. Pohybem bérce vpřed a dovnitř zvětšujeme úhel zahranění lyže a 

tím jsou lyže vedeny do oblouku pomocí rotace dolních končetin a otáčení chodidel. 

Trup se naklání mírně vpřed a směrem dolů ze svahu, pánev směřuje ke svahu (dovnitř 

oblouku). Oblouk je po celou dobu uskutečněn na vnitřních hranách a obě lyže jsou v 

neustálém kontaktu se sněhem. Ruce jsou položeny na kolenech, stehnech, v bok. 

Vysvětlíme techniku oblouků, ukážeme. Přenášení váhy na jednu a druhou nohu, 

zjednodušíme pomocí tlaku rukou, střídavé zatížení jedné a druhé lyže. 

Oblouk ke svahu v pluhu 

Oblouk ke svahu v pluhu doleva/doprava – pokoušíme se o jeden oblouk na každou 

stranu. Navazujeme oblouky v pluhu – pomocí oblouků sjíždíme celý svah.  

Navazované oblouky v pluhu  

Navazované oblouky v pluhu se změnou poloměru, rychlosti a sklonu svahu – 

minimálně dvě hodiny probíhá trénink pluhových oblouků z důvodů získání důvěry pro 

danou dovednost, odbourání strachu z pádů a získání potřebné stability a rychlosti pro 

nácvik dalších lyžařských dovedností.  

Navazované oblouky v pluhu – „střídavě tlačíme na pravou a levou nohu, „ruce v 

bok a střídavě se nakláníme na jednu a na druhou stranu. 

„Při jízdě šikmo dáme ruce nahoru, do zatáček dáme ruce na kolena nebo v bok“, 

„upažíme ruce a letíme jako letadýlko“, „při zatáčení se dotýkáme slalomových 

zvířátek“, „plujeme na loďce a pádlujeme“, „hrajeme basketbal – driblujeme a do 

zatáček házíme na koš“, „plaveme – kraul nebo prsa“, „letíme jako superman – do 

zatáček natáhneme ruku dopředu“, „jedeme a hrajeme na kytaru“, „jedeme na koni a 

děláme indiána“, „máváme všem zvířátkům ve slalomu“, „posíláme zvířátkům 

pusinky“, „sbíráme jablíčka a dáváme je do košíku“, “hrajeme tenis a při zatáčkách 

míček odpalujeme“. 
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Obrázek 13: Oblouky v pluhu   

 

Obratnostní slalom  

Poslední den výcviku děti projížděly obří slalom s obratnostními prvky, kde 

předvedly naučené dovednosti. Obří slalom s překážkami projížděly na čas, nesměly 

upadnout a v cíli musely bezpečně zastavit ve vymezeném prostoru. Měly dva pokusy a 

musely dodržet časový limit do 1 minuty.  

 

8.4  Struktura závěrečného obratnostního slalomu  

Obratnostní slalom se skládal z rozbruslení, změnou vertikálního postavení – podjezd 

a po sobě navazujících oblouků na obě strany a bezpečného zastavení.  

  Překážky po sobě navazovaly následovně: na startu se musely děti rozbruslit (zde 

prokázaly osvojení rovnováhy a přenosu váhy z nohy na nohu), pokračovaly v jízdě, 
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navazovaly dva oblouky (technikou, kterou si osvojily paralelním postavením lyží nebo 

přívratovým postavením lyží), následovala podjezdová brána (zde prokázaly zvládnutí 

vertikálního postavení) a opět následovaly dva oblouky (jely technikou, kterou si 

osvojily paralelním postavením lyží nebo přívratovým postavením lyží), po dojezdu 

musely bezpečně zastavit ve vymezeném prostoru technikou kterou se naučily „Hockey 

stop“ nebo „ rozšířeným pluhem“ (obrázek 14).  

Dosažené výsledky obratnostního slalomu byly zaznamenány do tabulky (tabulka 4) 

a následně vyhodnoceny.  

                                  

Jméno:  

Skupina Paralelní/Přívratová 

Čas (max. do 1 minuty):  

Pád Ano/Ne 

Správné projetí tratě Ano/Ne 

Splnění slalomu  Ano/Ne 

 

Tabulka 4 – Záznamový arch jednotlivých složek obratnostního slalomu 
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Obrázek 14 - Schéma obratnostního slalomu 
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9. Výsledky výzkumu 

 

Celková úspěšnost dětí v obou skupinách je znázorněna na grafech 1, 2. Děti 

z paralelní skupiny absolvovaly obratnostní slalom úspěšně všechny, zatímco v 

přívratové skupině pěti dětem (8%) kurz k osvojení základních lyžařských dovedností 

nestačil. Tyto děti jsou pohybově, rovnováhově nerozvinuté, chybí jim výraznější 

sportovní průprava. Každý pohyb jim dělal problémy. Ale na lyžích se jim líbilo a příští 

rok se chtějí zase zúčastnit a svoje lyžařské dovednosti zlepšit. 

 

Graf 1, 2 - Podíl dětí z obou skupin, které uspěly/neuspěly v závěrečném obratnostním 

slalomu. 

 

Čas [s] 0 - 30 31 - 45  46 - 60 po limitu 

Přívratová skupina 2 8 49 5 

Paralelná skupina 18 23 0 0 

Tabulka 5 – Časové rozpětí dojezdu obratnostního slalomu 

 

 Z výsledků vidíme, že celá paralelní skupina se naučila lyžovat, věk či pohlaví dětí 

nehrál roli. Zvládnutí základních lyžařských prvků ze závěrečného obratnostního 

slalomu bylo na kvalitativně vyšší úrovni, o čemž svědčí i dosažený celkový lepší čas 

projetí slalomu (tabulka 5). Úspěšnost této skupiny byla 100%. 

Přívratová skupina

ano ne

Paralelní skupina

ano ne



 

61 
  

Děti z přívratové skupiny postupovaly pomaleji, osvojování nových pohybů jim 

trvalo déle, musely delší čas procvičovat základní cviky. I v této skupině byly děti ze 

všech ročníků. Všechny děti, které úspěšně projely alespoň jedenkrát závěrečný 

obratnostní slalom, dosahovaly čas na hranici stanoveného limitu 1 minuty. Úspěšnost 

této skupiny byla 92 %. Dětí z přívratové skupiny, které se nenaučily lyžovat po dobu 

výzkumu, bylo 8 %.  

Při druhém kole obratnostního slalomu, který se jel s 10 minutovým časovým 

odstupem na stejné trati, si některé děti z paralelní skupiny ještě čas zlepšily. Děti 

z přívratové skupiny ve druhém kole ve snaze o zlepšení času nezvládly vyšší rychlost a 

druhé kolo nedokončily. 

 

Výsledky výzkumu potvrdily hypotézu, že při užití úvodní rozřazovací lyžařské 

abecedy byl rozpoznatelný rozdíl v úrovni provedení základních obratnostních prvků 

sjezdového lyžování u skupiny s využitím metodiky výuky s prvky paralelního 

postavení lyží. 
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10. Diskuse 

 

Na základě dosavadních poznatků (Jurečka, 2017), (APUL, 2011) a (Vilím, 2009), 

lze nalézt rozdílnosti v metodických řadách stylů paralelního postavení a přívratového 

postavení. Za zásadní považuji především to, ve které fázi výuky jsou jednotlivé 

metodické prvky u vybraných subjektů zařazovány, a jakým způsobem jsou tyto prvky 

předávány žákům. 

  Děti z paralelní skupiny postupovaly rychleji, osvojování nových pohybů jim 

nedělalo problémy, dobře dovedly napodobit instruktora.  

Děti z přívratové skupiny postupovaly pomaleji, osvojování nových pohybů jim 

trvalo déle, musely delší čas procvičovat základní cviky. I v této skupině byly děti ze 

všech ročníků.  

Abychom mohli definovat případný vliv věku či pohlaví dětí, je potřeba podívat se 

blíže na jednotlivé skupiny. 

Rozdělení do obou skupin proběhlo na základě odborného posouzení fyzické 

obratnosti, nikoli na základě pohlaví či věku, nicméně je důležité případný efekt těchto 

faktorů zohlednit. Z celkového počtu 105 dětí se jich 64 účastnilo výuky s přívratovým 

postavením lyží, 41 potom výuky s paralelním postavením lyží. Ačkoli jsou obě 

skupiny různě velké, zastoupení chlapců a dívek je v obou skupinách téměř identické, 

jak je zřejmé z grafu 3. V paralelní skupině je poměr chlapců a dívek 20/21, 

v přívratové skupině potom 32/32. Případnou hypotézu o odlišné zdatnosti mezi chlapci 

a dívkami lze tedy v našem vzorku zamítnout. 
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Paralelní postavení - dívky Paralelní postavení - chlapci

Přívratové postavení - dívky Přívratové postavení - chlapci

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 - Rozdělení chlapců a dívek v obou skupinách. 

Odlišná je situace při bližší analýze rozdělení dětí do skupin dle věku. Grafy 4, 5, 6, 

7 znázorňují rozdělení dětí do skupin dle věku, resp. navštěvované třídy. Ve všech 

třídách je dle očekávání více dětí ve skupině s výukou přívratového postoje, nicméně 

předpokládaná výhoda určitého fyzického náskoku u žáků vyšších tříd nemůže být 

potvrzena, neboť poměr zastoupení paralelní/přívratové skupiny je 44/56 u první třídy, 

39/61 u druhé třídy, 38/63 u třetí třídy a 32/68 u čtvrté třídy.  

Grafy 4, 5 -  Rozdělení do skupin výuky dle věku 

 

2. třída

Paralelní postavení Přívratové postavení

1. třída

Paralelní postavení Přívratové postavení
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 Grafy 6, 7 - Rozdělení do skupin výuky dle věku 

 

Grafy 4, 5, 6 a 7 lze interpretovat tak, že nejmenší problémy měli se vstupním testem 

žáci první třídy, žáci každé vyšší třídy si se vstupním testem poradili hůře. Do určité 

míry to potvrzuje i výsledek dětí, které se nenaučily během kurzu lyžovat. Jedná se ve 

všech případech o žáky 3. a 4. třídy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. třída

Paralelní postavení Přívratové postavení

4. třída

Paralelní postavení Přívratové postavení
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11. Závěr 

 

Na základě získaných poznatků lze říci, že cílem kvalitní výuky sjezdového lyžování 

je zařazování základů tohoto sportu na první stupeň základních škol. Stěžejní v procesu 

inovací výuky sjezdového lyžování je diskuse mezi jednotlivými instruktory, 

samotnými lyžařskými školami a základními školami. Také otevřenost všech k novým 

názorům na tuto problematiku a neustálé vzdělávání. Velmi důležité na celém procesu 

výuky sjezdového lyžování je vlastní pozorování a zkušenosti instruktorů, které vedou 

k těmto závěrům: 

Metodu paralelního postoje/oblouku zvýhodňuje fakt, že se takto učily pouze 

„šikovnější“ děti, které již mají nějaké zkušenosti se sportem, např. běžecké lyžování či 

hokej. Výsledek svědčí o tom, že takové děti se skutečně nemusí „zdržovat“ pluhem a 

mohou začít o úroveň výš. 

Metoda oblouku s přívratem se ukazuje jako velmi efektivní a vyžaduje jen 

minimální fyzickou zdatnost či sportovní průpravu a je v podstatě s ohledem na 

omezené časové možnosti nenahraditelná a účinná. 

Oba styly jsou velmi důležité, pro skupinu dětí bez jiné sportovní průpravy či 

zkušeností je pluh v podstatě jedinou možností, jak se nenásilnou formou naučit 

lyžovat. V důsledku prvotního ohodnocení a rozdělení dětí do skupin dle pohybových 

schopností lze konstatovat, že většina dětí zažila pocit úspěchu z nově získaných 

lyžařských dovedností. 

     Letos poprvé se  projevilo provázání PLŠ s lyžařským kurzem v sedmé třídě ZŠ 

TGM Vimperk. Učitelé druhého stupně neměli problém s obsazením lyžařského kurzu. 

Rodiče na základě zkušeností z PLŠ měli představu o finanční a materiální náročnosti 

kurzu a děti měly chuť a  zájem  se naučit další nové lyžařské dovednosti. Při rozdělení 

dětí tvořily skupinu začátečníků  ti,  kteří nastoupili do školy z malotřídních škol v 6. 

třídě nebo neabsolvovali PLŠ. Skupiny dětí mírně pokročilých a pokročilých lyžařů, 

kteří absolvovali PLŠ rozšířili své lyžařské dovednosti o carving, jízdu v brankách, 

skoky, jízdu v hlubokém sněhu a fun carving.  

 



 

66 
  

Literatura: 

ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH UČITELŮ LYŽOVÁNÍ ČR. Lyžování – metodika 

výuky sjezdového lyžování. Brno: Knihovna univerzitního kampusu, 2011. 

BART K., BRÜHL H. Ich lerne Skifahren. Mayer a Mayer, Aachen 2004. Všeobecná 

encyklopedie v osmi svazcích 1999, 5. svazek. 

BLÉZLOVÁ, R. Komparace vzdělávacího programu „Základní škola“ a „ŠVP ZV“ v 

oboru tělesná výchova ve vybraných školách. Brno, 2009. 87 s. Diplomová práce. 

MUNI, Fakulta sportovních studií. 

BRTNÍK, J., NEUMAN, J., ĎOUBALÍK, P. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: 

Portál, 2008, ISBN 978-80-736-7399-4.  

BRÜHL H., WOLF J. Ich lerne Skifahren. Kindle edition, 2011. 

ČAPEK, R. Moderní didaktika. Praha: Grada Publishing, 2015, ISBN 978-80-9935-3. 

ČTVRTEČKA, J. Týden na horách aneb jak se naučit jezdit na lyžích. Praha: Olympia, 

1972. 

DAVID, P. 2013, 110 let našeho lyžování. Praha: S & D, ISBN 978-80-86899- 

68-8. 

DRAHOŇOVSKÝ R., NOVÁK O. 2011, Lyžování: metodika výuky sjezdového 

lyžování. Edice Česká cesta lyžování. 1. vyd. Špindlerův Mlýn: Asociace 

profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol. 

GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 

Nakladatelství Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0241-5. 

CHOVANEC, F. a kol. (1982). Lyžařský výcvik ve školní tělesné výchově. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství. 

JIREŠ, P., JIREŠ, R., LAJKEB, P., ZOOM AGENCY. Lyžování – Technika a trénink 

alpských disciplín. Tiskárna Kopretina Hostinné, 2016, OSÚ AD SLČR. 

KULHÁNEK, O. Zlatá kniha lyžování: z dějin československého a světového lyžařství. 

Praha: Olympia, 1989 ISBN 27-083-89. 

MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, ISBN 80-7315-039-5. 



 

67 
  

MUSIL, D., REICHTER, J. Lyžování od základů po Freestyle. Praha: Grada, 2008, 

ISBN 978-80-247-2134-4. 

PACUT, M. Dějiny vybraných individuálních sportů. Ostrava: Repronis, 2010. 

PAUGSCHOVÁ, B., BENCE, M., BLAHUTOVÁ, A. Lyžovanie: učebné texty pre 

študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta 

humanitných vied, 2004. ISBN 80-8055-880-9.  

PELÁNEK, R. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál, 2013, ISBN 978-

80-262-0454-1.  

PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. Praha: Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-786-9.  

REICHERT, J, MUSIL, D. Lyžování: od začátků k dokonalosti. Praha: Grada, 2007, 

ISBN 978-80-247-1724-1. 

SKALKOVÁ, J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1983, ISBN 14-275-85. 

STROBL, K., BEDŘICH, L. Učíme lyžovat. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2000, ISBN 80-7067-990-5. 

ŠTANCL, P., STROBL, K. Lyžování s úsměvem. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 

2004. 

ŠTUMBAUER, J. Přehled historického vývoje techniky a metodiky sjíždění a zatáčení 

na lyžích v posledních pěti desetiletích. Studia Kinanthropologica.2007, roč. 8, č. 1, 

s. 91 -101. 

ŠTUMBAUER, J. VOBR, R. Moderní lyžování. Praha: KOOP nakladatelství, 2005, 

ISBN 80-7232-266-4.  

TREML, J. Lyžování dětí. Praha: Grada publishing, 2004. ISBN 80-247-0682-2. 

TUPÝ, J. Metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků. TVSM, 2011. 

VILÍM, M. (2009). Kapitoly ze sjezdového lyžování. Brno: Masarykova Univerzita. 

 

Webové stránky  

 

APUL.CZ. Historie Cit. 2016-11- http://www.apul.cz/o-

nas/historie/. 

ČESKÝ SVAZ LYŽAŘSKÝCH ŠKOL. Kdo jsme Cit. 2016-11-

Dostupné z https://www.csls.cz/o-csls/kdo-jsme/. 



 

68 
  

ČESKÁ ŠKOLA LYŽOVÁNÍ: sjíždění a zatáčení na lyžích dětí a mládeže, technika a 

metodické poznámky, https://www.researchgate.net/publication/40334076, Vodičková 

S., Příbramský M., ilustrace Kračmar B. 

DĚTI BEZ PLUHU. (2015). Imaginární rozhovor o principech carvingu. Dostupné z 

http://www.detibezpluhu.cz/article/detail/44. 

INTERSKI ČR – SDRUŽENÍ PRO VÝUKU LYŽOVÁNÍ. Úvod Cit. 

2016-11- http://www.interski.cz/. 

JUREČKA, Jan. Komparace metodiky výuky sjezdového lyžování vybraných subjektů. 

(2017).  Dostupné z <.https://is.muni.cz/th/qyiit/Jan_Jurecka_-_Diplomova_prace.pdf> 

SLOVNÍK. SK. Význam slova „výstroj“ Cit. 2016-12-

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=v%C3%BDstroj. 

SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY. O SLČR Cit. 2016-11-

Dostupné z http://www.czech-ski.com/o-nás/o-slcr 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD. 

 

Časopisy  

DVOŘÁK, F. INTERSKI České republiky. Lyžařství, roč. 79, 1993, č. 6. 

Obrázky 

1. Telemark -  http://files.jasanky.com/200000040-51e2c53d7c-

public/M%C4%8CR%202013%20B0044%20b.jpg. 

2. Josef Rössler-Ořovský - http://www.reflex.cz/clanek/historie/76915/prvni-ceskou-

sjezdovkou-byl-prazsky-vaclavak-pred-130-lety-zde-josef-Rössler-orovsky-poprve-

vyzkousel-lyze.html. 

3. Ester Ledecká - http://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/alpske-

lyzovani-ester-ledecka-obsadila-3-misto-v-obrim-slalomu-fis-v-les-menuires. 

4. Pohyblivý koberec - http://www.ggr.cz/images/skola_pas/DSC_3250.JPG. 

5. Nástup na pomu s dopomocí vlekaře - 

https://www.researchgate.net/publication/40334076, Vodičková S., Příbramský M., 

Česká škola lyžování: sjíždění a zatáčení na lyžích dětí a mládeže, technika a 

metodické poznámky, ilustrace Kračmar B. 

https://www.researchgate.net/publication/40334076
http://www.detibezpluhu.cz/article/detail/44
https://is.muni.cz/th/qyiit/Jan_Jurecka_-_Diplomova_prace.pdf
http://files.jasanky.com/200000040-51e2c53d7c-public/M%C4%8CR%202013%20B0044%20b.jpg
http://files.jasanky.com/200000040-51e2c53d7c-public/M%C4%8CR%202013%20B0044%20b.jpg
http://www.reflex.cz/clanek/historie/76915/prvni-ceskou-sjezdovkou-byl-prazsky-vaclavak-pred-130-lety-zde-josef-rossler-orovsky-poprve-vyzkousel-lyze.html
http://www.reflex.cz/clanek/historie/76915/prvni-ceskou-sjezdovkou-byl-prazsky-vaclavak-pred-130-lety-zde-josef-rossler-orovsky-poprve-vyzkousel-lyze.html
http://www.reflex.cz/clanek/historie/76915/prvni-ceskou-sjezdovkou-byl-prazsky-vaclavak-pred-130-lety-zde-josef-rossler-orovsky-poprve-vyzkousel-lyze.html
http://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/alpske-lyzovani-ester-ledecka-obsadila-3-misto-v-obrim-slalomu-fis-v-les-menuires
http://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/alpske-lyzovani-ester-ledecka-obsadila-3-misto-v-obrim-slalomu-fis-v-les-menuires
http://www.ggr.cz/images/skola_pas/DSC_3250.JPG
https://www.researchgate.net/publication/40334076


 

69 
  

6. Základní lyžařský postoj - https://www.researchgate.net/publication/40334076, 

Vodičková S., Příbramský M., Česká škola lyžování: sjíždění a zatáčení na lyžích 

dětí a mládeže. 

7. Odšlapování do protisvahu - https://www.researchgate.net/publication/40334076, 

Vodičková S., Příbramský M., Česká škola lyžování: sjíždění a zatáčení na lyžích 

dětí a mládeže. 

8. Sesouvání šikmo svahem - https://www.researchgate.net/publication/40334076, 

Vodičková S., Příbramský M., Česká škola lyžování: sjíždění a zatáčení na lyžích 

dětí a mládeže, technika a metodické poznámky, ilustrace Kračmar B. 

9. Paralelní oblouk s předsunutím a rukami na kolenou - 

https://www.researchgate.net/publication/40334076, Vodičková S., Příbramský M., 

Česká škola lyžování: sjíždění a zatáčení na lyžích dětí a mládeže, technika a 

metodické poznámky, ilustrace Kračmar B. 

10. Jízda na laně - https://www.researchgate.net/publication/40334076, Vodičková S., 

Příbramský M., Česká škola lyžování: sjíždění a zatáčení na lyžích dětí a mládeže, 

technika a metodické poznámky, ilustrace Kračmar B. 

11. Pluh - https://www.researchgate.net/publication/40334076, Vodičková S., 

Příbramský M., Česká škola lyžování: sjíždění a zatáčení na lyžích dětí a mládeže. 

12.  Pluh s dotykem značek patkami lyží 

https://www.researchgate.net/publication/40334076, Vodičková S., Příbramský M., 

Česká škola lyžování: sjíždění a zatáčení na lyžích dětí a mládeže, technika a 

metodické poznámky, ilustrace Kračmar B. 

13. Oblouky v pluhu -  https://www.researchgate.net/publication/40334076, Vodičková 

S., Příbramský M., Česká škola lyžování: sjíždění a zatáčení na lyžích dětí a 

mládeže, technika a metodické poznámky, ilustrace Kračmar B. 

 

Ostatní  

 

BUCHTOVÁ, G. Začátky lyžování dětí předškolního a mladšího školního věku. 

Diplomová práce, Brno, 2011. 

MOŽNÁ, T. Metodika lyžování dětí předškolního věku. Bakalářská práce. Brno, 2009.  

MŠMT. Metodika lyžování Ski and Board School Loap, 2006. 

https://www.researchgate.net/publication/40334076
https://www.researchgate.net/publication/40334076
https://www.researchgate.net/publication/40334076
https://www.researchgate.net/publication/40334076
https://www.researchgate.net/publication/40334076
https://www.researchgate.net/publication/40334076
https://www.researchgate.net/publication/40334076
https://www.researchgate.net/publication/40334076


 

70 
  

Stanovy Českého svazu lyžařských škol o. s. ze dne 2. 12. 2013, pod č. j. VSP/1-

1495/90-R, IČO 00548448. 

ŠABRŃÁKOVÁ V. Komparace individuální a jiné formy výuky sjezdového lyžování 

dětí. Diplomová práce. Olomouc, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
  

Seznam příloh 

 

Příloha 1 - Vyjádření etické komise 

Příloha 2 - Informovaný souhlas 

Příloha 3 - Informační list pro rodiče 

Příloha 4 - Anketa pro rodiče 

Příloha 5 - Pochvala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

Příloha 1 – Vyjádření Etické komise 

 

 



 

 
 

  

Příloha 2 -  Informovaný souhlas 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU  

José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín  

 

   INFORMOVANÝ SOUHLAS  

 

Vážený pane, vážená paní, v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská 

deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších 

změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských 

právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí Vašeho 

dítěte ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS s názvem: Analýza 

metodických postupů při výuce lyžování, prováděné na v lyžařské škole na Kubově Huti.  

Cílem výzkumného projektu je zjistit, kterou neinvazivní metodou se rychleji a více dětí naučí 

lyžovat, jestli paralelním- postavením lyží nebo přívratovým  (pluhem)  postavením lyží. 

Celková časová náročnost je 6 hodin. Lyžařský kurz bude probíhat na homologované sjezdovce 

v prostorách lyžařské školy na Kubově Huti za přítomnosti zdravotníka a členů horské služby.   

Děti se budou učit lyžovat v lyžařské škole. Vybraní začátečníci jsou školou povinní bez 

zdravotních komplikací, schopní TV, mají platnou zdravotní prohlídku a nemají akutní onemocnění a 

nejsou v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než 

běžně očekáváná rizika u testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Děti budou mít 

povinně lyžařskou helmu, lyžařské rukavice.  

 

Účast v projektu nebude finančně ohodnocená. Z výzkumu můžete kdykoli odstoupit.  
 

Výsledky diplomové práce budou zveřejněny v rámci UK FTVS v elektronické podobě v 

depozitáři závěrečných prací UK, originál svazku diplomové práce bude k nahlédnutí ve 

studovně UK FTVS, eventuálně po vyžádání na emailové adrese: petra.hrusova251@gmail.com

.  

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná 

v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, případně 

budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Fotografie probandů budou upraveny tak, aby nebyla možná jejich identifikace. 

Neanonymizované fotografie a osobní data budou po ukončení výzkumu smazána.  

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.   
  

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:  Bc. Petra Hrůšová       Podpis: 

........................... 

  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:                        Podpis: ........................   

  

mailto:petra.hrusova251@gmail.com


 

 
 

  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s 

účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase 

zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve 

výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem 

poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu.  
  

Místo, datum      ....................  

Jméno a příjmení účastníka   ................................................           Podpis: 

.................................... Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi  ...................................       Podpis: ..............  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

Příloha 3 – Informační list pro rodiče 

Informační list pro rodiče  - Lyžařský výcvik 1. st. „PLŠ“ 

V rámci spolupráce mezi ZŠ TGM Vimperk, „Lyžařskou školou Kubova Huť“ a obcí Kubova Huť máme možnost za 

výhodných podmínek zajistit výuku sjezdového lyžování pod vedením kvalifikovaných instruktorů na Kubově Huti. 

 

Termín: 23. 1. 2018 – 25. 1. 2018 (úterý, středa, čtvrtek) 

Místo: Lyžařský areál Kubova Huť 

 

Doprava: společná – vlakem 

 sraz v 7.50 hod. na vlakovém nádraží ve Vimperku 

 děti, které chodí do ranní družiny, budou v 7.30 hod. odvedeny na vlakové nádraží 

 odjezd vlaku v 8.18 hod. 

 

Návrat: společně - vlakem 

 odjezd z KH v 11.20 hod., příjezd do Vimperku v 11.45 hod. 

 Následuje společný odchod do školní jídelny, družinové děti budou po obědě předány do družiny, 

děti, které nechodí na oběd, půjdou samy domů od školní jídelny.  

 

Cena pro děti s vlastním vybavením:  

 3 x 190,-  Kč (lekce lyžování – kurzovné + vlek)  

 3 x 10,- Kč - připojištění (sjedná škola)  

 3 x 30,- Kč - cesta vlakem tam a zpět 

 cena celkem 690,- Kč, přinést do pátku 19. 1. 2018 

 

Cena pro děti s půjčeným vybavením:  

 Pokud nemáte vlastní lyž. vybavení, je možné zapůjčit lyže, hole, přilbu a boty za výhodnou cenu 3 x 130,- 

Kč. 

 3 x 190,-  Kč (lekce lyžování – kurzovné + vlek)  

 3 x 10,- Kč - připojištění (sjedná škola)  

 3 x 30,- Kč - cesta vlakem tam a zpět 

 cena celkem 1080,- Kč, přinést do pátku 19. 1. 2018 

Organizace dopravy lyžařského materiálu na Kubovu Huť:  

 v pondělí 22. 1. 2018 přinést lyž. vybavení do školy (vše podepsané), škola zajistí odvoz a 

v pátek dovoz zpět do školy 

S sebou:  

 teplé sportovní oblečení, 2x rukavice, náhradní ponožky, povinně přilba 

 svačina, pití, menší kapesné, kartičku do ŠJ  

 !!!! nebrat s sebou cenné věci 

 

Pedagogický dozor:  

Návratka 

--------------------------------------------------------------- zde    odstřihnout---------------------------------------------------------

-------- 

 

Jméno dítěte : ________________________________________ 

 

Souhlasíme s účastí našeho syna/dcery na Lyžařském výcviku 1. st. „PLŠ“ na Kubově Huti za uvedených podmínek.  

V případě potřeby souhlasím se zajištěním lékařské péče mého dítěte.           

                                                              

Vlastní vybavení – ano x ne    

Potvrzujeme, že u lyží syna/dcery je seřízené vázání.                             

 

Podpis rodičů, datum …………………………………………………….. 

 

V případě, že budete chtít zapůjčit pro dítě vybavení, uveďte prosím jeho výšku a velikost bot.  

 

jméno:___________________________________________ 

 

výška postavy: ___________________ 

 

velikost bot: _____________________ 

 

Návratku poslat po dítěti do pátku 19. 1. 2018 zpět do školy 



 

 
 

  

Příloha 4 – Anketa pro rodiče 

 

 

Anketa pro rodiče – lyžařský kurz 1. – 4. tříd 

 

 

1. Byli jsme spokojeni se zajištěním a organizací   lyžařského kurzu 

v letošním šk. roce 2017/2018 

 ano 

 ne  

 

 

 

2. Náměty, připomínky…………………………………. 

…………………………………….……………………… 

……………………………………………………………. 

 

 

 

 

Děkujeme za sdělené názory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

Příloha 5 – Pochvalný list pro děti 

 

Plš – půldenní lyžařská škola 

ZŠ TGM VIMPERK 

Pochvala  

za absolvování lyžařského 

výcviku 

 

 

 

   

  

 

 

Kubova Huť    …………. 2018  

 


