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ABSTRAKT
Název: Sjezdové lyžování žáků s lehkou mentální retardací

Cíl práce: Cíl

bakalářské

výcvikového kurzu

žáků

práce je zpracovat

komplexně přípravu

s lehkou mentální retardací.

Metodika se bude týkat organizace a dokumentace kurzu,
ubytování,
průpravy

lyžařských

a nácviku

lyžařského

tratí,

sjíždění

vleků,

výběru

vhodného

výstroje a výzbroje, všeobecné

lyžařské

a zatáčení.

Úkoly práce:

1. Zpracovat organizaci a dokumentaci pro

lyžařský

výcvikový kurz.

2. Navrhnout výběr vhodného ubytování a sjezdových tratí.
3. Vypracovat metodický postup sjezdového lyžování
retardací pro školní

lyžařský

s lehkou mentální

výcvikový kurz.

Metoda: Jedná se o

přehledovou

s dokumenty. Analýza

dokumentů

Použitými dokumenty byly:

žáků

studii, která je založena na

je klasická

úřední

metodě

kvalitativně-interpretativní

dokumenty (zákony, vyhlášky,

práce

analýza.

předpisy)

a

odborná literatura (o mentální retardaci a lyžování).
Výsledky: Byla zpracována organizace a dokumentace

kurzu. Navržen

výběr

lyžařského

výcvikového

vhodného ubytováni a sjezdových tratí. Byl vypracován

metodický postup sjezdového lyžování žáků s lehkou mentální retardací.
Klíčová

slova: mentální retardace, historie lyžování,

sjezdové lyžování,

lyžařský

výcvik, sjezdové lyžování

retardací
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lyžařský
žáků

výcvikový kurz,

s lehkou mentální

ABSTRAKT

Topic: Downhill skiing of students with light mental retardation

Aim of work: The aim of this bachelor work is to elaborate a comprehensive

preparation of downhill skiing course for students with light mental retardation.
The philosophy will be about organization and documentation of this course,
selection of useable accommodation, down runs, ski lifts, skiing outfits and
equipment, general skiing preparation and practice of downhill and snow
cornering.
Targets of work:

1. to compile organization and documentation for downhill skiing course;
2. to propase selection of useable accommodation and down runs;
3. to dispose guideline for downhill skiing for students with light mental
retardation for school downhill skiing course.

Method: This is an overwiew study, which is based on method work with

documents. This is a clasical qualitative-interpretive analysis.
Souces: legal documents (laws etc) and professional literature about mental
retardation and downhill skiing.
Results: There has been processed organization and documentation for downhill

skiing course and proposed selection of useable accommodation and down runs.
There was made methodical procedure for downhill skiing course for students with
light mental retardation.

Key words: mental retardation, history of skiing, skiing drill, skiing course,

downhill skiing, downhill skiing of students with light mental retardation
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1. ÚVOD
Tím

nejcennějším

co máme je naše zdraví.

Můžeme

ho charakterizovat jako

doblý tělesný, duševní a sociální stav. úroveň svého zdraví můžeme do jisté míry
ovlivňovat způsobem

svého života. Různé pohybové aktivity mají nezastupitelné

místo v životě každého z nás. Podílejí se na rozvoji pohybových schopností a
dovednosti v mládí a udržují dobrou fyzickou kondici v
pohybu poskytuje psychické
Pohybové aktivity
prostředí,

prováděné

těchto

význam

Dostatek

a regeneruje síly.

na

čerstvém

intenzivnější sluneční záření

kde je

umocňuje

uvolnění

dospělosti.

aktivit.

vzduchu,
větší

a

většinou

množství kysHku,

právě

Toto

v horském

splňuje

ještě

lyžování.

(Svoboda - Svobodová 1995)
V minulých letech se
výcvikový kurz

alespoň

často

na nezbytný nejnižší

počet žáků.

Proto se bývalé zvláštní

školy mnohdy na kurzy spojovaly, což s sebou neslo
pedagogických
dáno

zčásti

špatnou

problémů. Alespoň

malým

finanční

počtem žáků

situací

lyžařský

stávalo, že byl problém naplnit školní

i

taková byla situace v našem okrese. To bylo

na našich školách (v

sociálně

řadu organizačních

průměru

asi 60

slabších rodin a v neposlední

žáků), zčásti

řadě

i malým

zájmem ze strany žáků.
V poslední době se však situace lepší. Již tři roky po sobě jsme bez problémů
naplnili kurz a v letošním roce máme
zájmu mohou být

různé,

lepší

finanční

žáků

propagace na škole.

Kromě

Důvody

nového

situace rodin, nová vlna zájmu o lyžování

mezi žáky, dostupnost carvingových lyží
větší

do dvou družstev.

alespoň

fotografii

některé

pro

pořizujeme

naše žáky a snad i

i záznam celého

lyžařského

kurzu videokamerou. Žáci tak dostanou domů několika hodinový film a
fotoprezentaci na DVD, kterou mohou ukazovat
pouštíme jako upoutávku také
rodičům.

žákům

kamarádům.

Kratší

ve škole a je k dispozici pro

Fotografie mohou žáci prohlížet kdykoliv o volných chvílích

při

sestřih

půjčení

i

hodinách

informatiky.
Při

pohledu z druhé strany je však i velmi málo

mentálně

se

retardovaných osob

mentálně

určených

pro

materiálů

lyžařské

instruktory a osoby zabývající

retardovanými. Proto jsme se rozhodli

tématem a jako

bakalářskou

práci zpracovat
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týkajících se lyžování

hlouběji

se zabývat tímto

komplexně přípravu

lyžařského

výcvikového kurzu

žáků

s lehkou mentální retardací,

kteří navštěvují

základní

školy praktické (bývalé zvláštní školy).
Práce s

mentálně

instruktorům, kteří

postiženými má svá specifika, která je

nejsou z řad speciálních

V této práci se užívá
termíny označují stejnou

termínů

třeba přiblížit zvláště

pedagogů.

mentální retardace a mentální postižení, oba

skutečnost.
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2. LITERÁRNÍ PŘEHLED

2.1. Mentální retardace
Švarcová (2000) ve své psychologické charakteristice lidí s mentálním
člověk

postižením uvádí: Každý

s mentálním postižením je svébytný subjekt

s charakteristickými osobními rysy.
větší či

menší

míře) společné

Přesto

rovnoměrnosti

Za

mentálně

dospělí),

u

z nich projevují (ve

znaky, jejichž individuální modifikace závisí na
míře

hloubce a rozsahu mentální retardace, na
funkcí a na

většiny

se však u

postižení jednotlivých psychických

psychického vývoje v rámci mentální retardace.

retardované (postižené) se považují takoví jedinci

nichž

k odlišnému vývoji

dochází

některých

k zaostávání

vývoje

(děti,

rozumových

schopností,

psychických vlastností a k poruchám v adaptačním
individuálně

chování. Hloubka a míra postižení jednotlivých funkcí je u nich
odlišná.

Příčinou

vývojového

mentální retardace je organické poškození mozku. Podle

období,

v

němž

k mentálnímu

oligofrenie, která se zpravidla pojímá jako
dědičném

různého

Za

poškození došlo,

opoždění

průběhu

mentálně

důsledek

rozlišuje
podkladě

poškození mozku

života jedince.

postižené se nepovažují osoby, u nichž došlo k zaostávání vývoje

rozumových schopnostr z jiných

důvodů,

děti

i

dospělí

než je poškození mozku, a jejichž

způsobem,

psychické procesy probíhají normálním
zanedbané,

se

duševního vývoje na

a vrozeném, a demence, jež se chápe jako

druhu v

mládež i

se závažnými

emočními

děti výchovně
děti

poruchami nebo

se

rozpoznáno,

může způsobit zpoždění

psychického vývoje. Tyto stavy napodobující duševní

opoždění někteří autoři

smyslovým postižením, které, není-li
označují

včas

to znamená

jako pseudooligofrenie.

Dalším znakem mentálního postižení je trvalost porušení poznávací
Mentálně

postižení

tvoří

jednu

z

nejpočetnějších

skupin

činnosti.

mezi

všemi

postiženými.
Absolutní

počet mentálně

retardovaných v naší populaci není znám. Uvádí se,

že mentální retardací trpí asi 3%
psychologických

výzkumů

věku. Těžce mentálně

je

občanů.

Podle

intelektově podprůměrných

některých

1O - 15%

pedagogickodětí

poškozených je asi O, 1% v populaci (viz. graf 1).
10

školního

četnost mentálně postižených v populaci

lil mentálně retardovaní 3%
lil intelektově podprůměrní

10- 15%

o běžná populace 82 - 87%

Graf č.1
Přesný

statistický údaj o

není k dispozici, na

počtech

základě

lidí s jednotlivými druhy zdravotního postižení

kvalifikovaných

odhadů

se však

předpokládá,

že

v naší republice žije asi 300 tisíc osob s mentálním postižením. (Švarcová 2000)

Nejčastější příčiny

mentální retardace

Podle Švarcové (2000) může vést k mentální retardaci celá řada různorodých
příčin,

může

které se

prolínají a

spolupůsobí.

Mentální opožďování

být způsobeno jak příčinami endogenními (vnitřními), tak příčinami

exogenními
buněk,

vzájemně podmiňují,

(vnějšími). Vnitřní příčiny

jsou zakódovány již v systémech pohlavních

jejichž spojením vzniká nový jedinec, jsou to

činitelé, kteří

příčiny

genetické.

Vnější

mohou způsobit mentální retardaci, působí od početí, v průběhu celé

gravidity, porodu, poporodního období v ranném
ale nemusí být

bezprostřední příčinou

Exogenní faktory mohou,

poškození mozku plodu nebo

Tyto

faktory se dále

početí

do narození), perinatální (působící těsně před, během a těsně po porodu) a

Jako

(působící

podle období

působení

dítěte.

vnější

postnatální

člení

dětství.

na prenatální

po narozen0.

nejčastější příčiny

mentální retardace se

Následky infekcí a intoxikací:

ll

uvádějí:

(působící

od

•

prenatální infekce (např. zarděnková ebryopatie, kongenitální syfilis)

•

postnatální infekce (např. zánět mozku)

•

intoxikace

•

kongenitální toxoplasmóza.

(např.

toxémie matky, otrava olovem)

Nás/edky úrazů nebo fyzikálních vlivů:

•

mechanické poškození mozku při porodu (novorozenecká hypoxie)

•

postnatální

poranění

mozku nebo hypoxie.

Poruch výměny látek, růstu, výživy
(např.

mozková lipoidóza, hypotyreóza-kretenismus, glykogenózy a další).

Makroskopické /éze mozku

(novotvarem, degenerací, postnatální sklerózou).
Nemoci a stavy,
(např.

Anomálie

způsobené jinými

a nespecifickými prenatálními vlivy

vrozený hydrocefalus, mikrocefalie, kraniostenóza a další).

chromozomů

(např. Downův

syndrom).

Nezralost

(stavy při nezralosti bez uvedení jiných chorobných stavů).
Vážné duševní poruchy.
Psychosociální deprivace

(stavy se snížením intelektu vlivem

nepříznivých

sociokulturních podmínek).

Jiné a nespecifické etiologie.

Následky poškození mozku, bez ohledu na příčinu, čas a patologicko-anatomlcký
charakter postižení, se obvykle
Mentální postižení
podmíněného

nižšího

označují

poměrně často

nadání

a

jako encefalopatie.
vzniká na

výchovné

základě

kombinace

nepodnětnosti,

nebo

polygenně

dokonce

zanedbanosti.

Diagnostika mentální retardace

Podle Dolejšího (1973) se v praxi

při

diagnostice mentální retardace nelze

řídit

pouze testováním inteligence. Předpokladem pro stanovení mentální retardace je
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použití souboru zkoušek, podrobné klinické zhodnocenr chování a osobnosti
při vyšetření,

zhodnocení podrobné anamnézy a
určování

Psychologická kritéria pro
•

v celkových výsledcích
mentálnrm

•

v profilu

prostředí

mentální retardace

inteligenčních

zkoušek,

v němž

dítě

dítěte

žije.

spatřuje:
vyjádřených

IQ nebo

věkem

výsledků

výsledků

zhodnocení

inteligenčních

v jednotlivých subtestech
specifických zkoušek

zkoušek, ve

zaměřených

na

některé

psychické funkce a osobní vlastnosti
•

ve výsledcích výukových zkoušek

•

v charakteristikách vývoje

•

v charakteristikách citového vývoje a úrovně regulace chování

•

v dlouhodobém sledování

•

ve výsledcích somatického, neurologického a psychiatrického vývoje.

Nejobtížnější

se mísí

řeči

případů

a jejich školního a sociálního

vyšetření

je diagnostický proces tam, kde jde o poruchy smíšené, tam, kde

nepříznivé

vlivy

prostředí

se známkami heredity, kde jsou

známky nedonošenosti i deprivace, kde jsou vrozené anomálie atd.
jednotlivých

činitelů

si nelze

představovat odděleně,

souvislosti. Je nutno hledat konvergenci
v podrobné a

důkladné

v psychologických

určitých

přítomny

Působení

ale naopak probíhá v nejužší
charakteristických

anamnéze, tak v jednotlivých

lékařských

nálezů

jak

nálezech a

vyšetřeních ..

Pro diagnostiku poruch mentální retardace má velký význam opakované a
podrobné sledování nejen
všemi

členy

dítěte

samotného, ale i pohovory

lékaře

a terapeuta se

rodiny a poznání i širšího okolí dítěte .

Klasifikace mentální retardace

Od roku 1992 se podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, zpracované
Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě, mentální retardace dělí do šesti

základních kategorií:
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F70

50-69

lehká mentální retardace

F71

35-49

středně těžká

F72

20-34

těžká

F73

nižší než 20

mentální retardace

mentální retardace

hluboká mentální retardace

F78

jiná mentální retardace

F79

nespecifikovaná mentální retardace

Lehká mentální retardace, IQ 50-69 (F70)

Á

Tito jedinci
životě. Většina

většinou

dosáhnou schopnosti

účelně

užívat

z nich dosáhne úplné nezávislosti v osobní

domácích dovednostech. Vývoj proti
Většinu jedinců

normě

řeč

v každodenním

péči

a v praktických

je však mnohem pomalejší.

na horní hranici lehké mentální retardace lze zaměstnat prací,

která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti.
U osob s lehkou mentální retardací se mohou v
i

přidružené

individuálně různé míře

projevit

chorobné stavy, jako je autismus a další vývojové poruchy, epilepsie,

poruchy chování nebo tělesné postižení.
Diagnóza:
•

slabomyslnost

•

lehká mentální subnormalita

•

lehká oligofrenie (debilita)

Středně těžká

Á

mentální retardace, IQ 35-49 (F71)

U jedinců v této kategorii je výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči,
také je
V

opožděna

dospělosti

a omezena schopnost starat se sám o sebe a zručnost.
jsou schopni vykonávat jednoduchou manuální práci pod

odborným dohledem. Úplně samostatný život je možný jen zřídka.
V této skupině jsou obvykle podstatné rozdíly v povaze schopností. Někteří
jedinci dosahují vyšší

úrovně

v dovednostech senzoricko-motorických, jiní jsou

schopni sociální interakce a komunikace.
U

většiny

lze zjistit

různé přidružené

postižení a neurologická onemocnění,

chorobné stavy, jako autismus,

někdy
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i

různá

tělesná

psychiatrická onemocnění.

Diagnóza:

Á

•

středně těžká

mentální subnormalita

•

středně těžká

oligofrenie (imbecilita)

Těžká

mentální retardace, IQ 20-34 (F72)

Klinický obraz je podobný
v této

skupině

mnohem

předchozímu

úroveň

stupni. Snížená

výraznější. Většina jedinců

trpí značným

schopností je

stupněm

poruchy

motoriky nebo jinými přidruženými vadami, které prokazují přítomnost poškození či
vadného vývoje
Včasná

ústředního

nervového systému.

systematická a

dostatečně

kvalifikovaná

vzdělávací péče může významně přispět

schopností,

komunikačních

rehabilitační,

výchovná a

k rozvoji jejich motoriky, rozumových

dovedností, jejich

soběstačnosti

a celkovému zlepšení

kvality jejich života.
Diagnóza:

Á

•

těžká

mentální subnormalita

•

těžká

oligofrenie

Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 20 (F73)

Takto postižení jedinci jsou
imobilní nebo
pečovat

j~jich

výrazně

o své základní

těžce

omezeni ve svých schopnostech.

omezená v pohybu. Mají nepatmou
potřeby

či

Většina

je

žádnou schopnost

a vyžadují stálou pomoc a stálý dohled . Možnosti

výchovy a vzdělávání jsou velmi omezené.

Chápání a používání

řeči

je

přinejlepším

omezeno na

vyhovění

jednoduchým

požadavkům.
Běžné

jsou

těžké

neurologické nebo jiné

tělesné

nedostatky postihující

hybnost, epilepsie a postižení zraku a sluchu.
Diagnóza:

Á

•

hluboká mentální subnormalita

•

hluboká oligofrenie (idiocie)

Jiná mentální retardace (F78)

Tato kategorie bývá použita pokud stanovení
pomocí obvyklých metod je

zvláště

stupně

mentální retardace

nesnadné nebo nemožné pro

přidružené

senzorické nebo somatické poškození (např. u nevidomých, neslyšících atd.)
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J..

Nespecifikovaná mentální retardace (F79)

Tato kategorie se používá v případech, kdy mentální retardace je prokázána,
ale není dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do jedné výše
uvedené kategorie.
Diagnóza:
•

mentální retardace NS

•

mentální subnormalitu NS

•

oligofrenie NS

Uvedená klasifikace neobsahuje kategorii "mírná mentální retardace" (IQ 8569). Toto snížení úrovně rozumových schopností zpravidla nesouvisí s organickým
poškozením mozku. (Švarcová 2000)

Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací

Podle Švarcové (2000), přesto že každý mentálně postižený je svébytný
subjekt s charakteristickými osobnostními rysy, u
ve

větší či

menší

míře určité společné

značné části

z nich se projevují

znaky.

Mentální retardace se klinicky projevuje zejména:
•

zpomalenou chápavostí, jednoduchostí a konkrétností úsudků

•

sníženou
logických

schopností až neschopností komparace

a vyvozování

vztahů
pamětí

•

sníženou mechanickou a zejména logickou

•

těkavostí

•

nedostatečnou

•

poruchami vizuomotoriky a pohybové koordinace

•

impulzivností, hyperaktivitou nebo celkovou zpomaleností chování

•

citovou vzrušivostí

•

sugestivitou a rigiditou chování

•

nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji "já"

•

opožděným

•

nerovnováhou aspirací a výkonů

pozornosti
slovní zásobou a neobratností ve

psychosexuálním vývojem
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vyjadřování

potřebou

uspokojení a bezpečí

•

zvýšenou

•

poruchami v interpersonálních skupinových vztazích a v komunikaci

•

sníženou

přizpůsobivostí

požadavkům

k sociálním

a

některými

dalšími

charakteristickými znaky.

Kognitivní procesy a jejich vývoj u dětí s mentální retardací

Psychický vývoj je specifický jev dětského
nejtěžších

je

věku

a bylo

zjištěno,

že probíhá i

při

stupních mentálního postižení. Základní podmínkou psychického vývoje

učení. Učení

však není jediným

proces zrání, který

rovněž přináší

činitelem, neboť současně

mnoho vývojových

změn,

s ním probíhá i

jež zasahují oblast

psychiky a chování.
U

dětí

s mentální retardací je oslabena jedna ze základních funkcí lidské
potřeba

psychiky a to
narození

dítěte,

poznávat okolní

kdy mozková

kůra

formování po stránce strukturní, ani
nízká
z

úroveň

nedostatečně

orientační

vyvinuté mozkové

Opožděná

postižené

děti,

činnosti

svět.

předměty,

rozvoj

řeči

způsobeno

vstupuje v činnost,
zřejmě

je

tím, že v okamžiku

neukončila ještě

funkční. Nedostatečná

poznávací aktivita a

bazální symptom,

vyplívající

a omezená schopnost vnímání, charakteristická pro
má velký vliv na celý další

průběh

dětem

mentálně

jejich psychického vývoje.

představ,

malá znalost v zacházení

velmi omezená zkušenost z komunikace a

zužují

své

kůry.

Nedostatek názorných a sluchových
s

Je to

hlavně

nedostatečný

s mentální retardací tu nezbytnou základnu, na níž se má

rozvíjet myšlení.
Mentálně

postižené

omezuje na konkrétní

dítě

spíše vzpomíná, než

situační

souvislosti mezi

přemýšlí,

předměty

jeho myšlení se

a jevy, je chudé a

neproduktivní.
Pro myšlení

dětí

s mentální retardací jsou charakteristické

zvláštnosti. Zejména nesoustavnost myšlení,
Dále slabá

řídící

zvláště

úloha myšlení, nedovedou v

další

u dětí s rychlou unavitelností.
případě

osvojených rozumových operací. Dalším nedostatkem je
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ještě

potřeby

nekritičnost

použít již

myšlení.

Dítě

nepředvídá

nepromyslí své jednání a
svých okamžitých

jeho

důsledek,

nepochybuje o správnosti

domněnek.

Charakteristikou

paměti dětí

s mentální retardací je pomalé tempo osvojování

všeho nového a nestálost uchování spojená s

nepřesností

ve vybavování.

(Švarcová 2000)

Utváření

osobnosti dětí s mentální retardací

Uvádí se, že pro
rysů,

utváření

osobnosti, základních schopností a osobnostních

je nejdůležitější období dětského vývoje do 5-6 let.
dítě,

Retardované

jehož zrání je zpomaleno, má k dispozici

energie pro vyšší mentální procesy. Soudí se, že
spotřebuje

psychické

duševně opožděné dítě

neobvyklé množství energie, aby zvládlo denní, rutinní úkoly života a
porozumění

zbývá mu málo síly pro sebekontrolu, pro
zvládnutí

méně

společenských požadavků.

světu

okolnímu

a pro

(Dolejší 1973).

Jednou z nejvýznamnějších oblastí osobnosti je její emocionalita. Ve své
většině

jsou

nižší věkové

děti

s mentálním postižením

a chovají se jako

děti

úrovně.

mentálně

City

emočně nevyspělé

retardovaného

dítěte

nedostatečně

jsou dlouhou dobu

diferencovány a často bývají neadekvátní podnětům.
Nedostatečné

řízení citů

intelektem se projevuje v tom, že

děti

nekorigují své city vzhledem k situaci, ani namohou najít uspokojení své
v

nějaké

jiné

činnosti,

která nahrazuje

Kromě nedostatečného

retardací

někdy

pozorovat

činnost původně

rozvoje citového života

určité

v

ničem

potřeby

zamýšlenou.

můžeme

u

dětí

s mentální

patologické citové projevy, které komplikují jejich

výchovné vedení.
Jedním

z nejdůležitějších

v uvědomělém a

cílevědomém

rysů

jednání. Slabá

neprojevuje vždy a ve všem. Slabost
vědí,

osobnosti je její
vůle

vůle

se u

vůle,

dětí

projevující

s mentální retardací

se však projevuje v situacích, kdy

jak mají jednat, ale nejsou schopny jednat požadovaným

Mentálně

retardované

dítě

si nedokáže

odříct něco bezprostředně
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se
děti

způsobem.

žádoucího ani

kvůli věci

zajímavější

mnohem

a

důležitější,

místně

která je ale

nebo

časově

vzdálená.
Také lidé s mentální retardací se musí podle svých možností
normami platnými ve
Charakter
prostředí.

z

Na

dítěte

mravními

společnosti.

je

utváření

určován

výchovou a podmínkami jeho života v konkrétním

charakteru se do

účinných způsobů utváření

správných

řídit

značné

charakteru

dětí

míry podílí jeho rodina. Jedním

s mentální retardací je výchova

návyků.

vlídně

Pokud se k lidem s mentálním postižením lidé v jejich okolí chovají
laskavě,

a

zpravidla se v jejich chování nevyskytují žádné závažné problémy píše

Švarcová (2000).

2.2. Pohybové aktivity
Různé

mentálně

retardovaných

pohybové aktivity jsou nezastupitelnou složkou života

postižených od nejútlejšího až po zralý

věk.

V mládí se

pohybových schopností a dovedností, v dospělém

výrazně

věku

Současný

potřebu

pohybu. Dostatek pohybu však poskytuje psychické

síly. Kladný vliv sportování se

zvětší

mentálně

provádí-li se na

podílejí na rozvoji

je udržují v dobré fyzické

kondici.

rozvoj techniky znamená i pro

mentálně

postižené stále menší
uvolnění,

čerstvém

regeneruje

vzduchu. (Svoboda

- Svobodová 1995)
činnosti,

jíž

výchově působíme záměrně

na

Rozvíjení pohybové aktivity souvisí i s rozvojem poznávací
dosahujeme v rozumové

výchově.

V tělesné

rozvoj psychických funkcí, jako je vnímání a pozorování,

paměť,

pozornost,

fantazie, myšlení i řeč.
Tělesnými cvičeními,

která jsou

přiměřená

k individualitě a momentálnímu stavu každého
vhodnou motivad k pohybové

a

mentálně

činnosti pěstujeme

a sportu. (Kvapilík - Černá 1990)
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správně

dávkovaná vzhledem

retardovaného jedince,

kladný vztah k tělesné

výchově

Bezpečnost mentálně

2.3.

retardovaných

Ohrožení zdraví mentálně postižených se zdá být větší než u jedinců
s normální inteligencí.
Riziko je v průměru vyšší u osob s
mnohem

pohyblivější

lehčí

retardací,

než jedinci s hlubším postižením.
špatně soustředěných

neposedných, neklidných,

neboť

Podstatně

než u

většinou

jsou

vyšší riziko je u

celkově klidnějších

a

vyrovnanějších jedinců .

Obecně

lze

zdůraznit,

že je nutno

mentálně

postiženého co nejlépe znát,

posoudit jeho schopnosti, sledovat jeho pohybový vývoj,
bojácnosti

či

nebezpečí,

do kterých se

naopak zbrklosti, znát jeho sklony, abychom dovedli

připomenout,

Nutno

případně

může

že

umět

si všímat jeho
včas

posoudit

postižený dostat v nejbližší době.

bezpečnost mentálně

postižených je

problematičtější

než u nepostižených osob a je proto nutno vést postižené k bezpečnému chování
a prověřovat jejich znalosti. (Kvapilík - Černá 1990)

2.4. Historie lyžování
archeologů

Podle výzkumu
asi 8 - 4 tisíce let

př.

n. I. Gnad a kol. (2006) uvádí

prostředku usnadňujícímu

původu

Oblast

sahá historie lyžování až do

lokomoci na

lyží nelze

střední

počátky

doby kamenné,

využívání lyží jako

sněhu.

přesně určit.

Vznikaly u mnoha etnických skupin,

které sídlily v podobných klimatických podmínkách s dlouhým zimním obdobím.
Podle polárního badatele Nansena vznikly lyže ve

střední

Asii a odtud se

rozšířily

do severní Evropy.
Lyže se vyvinuly z různých

druhů

sněžnic.

Postupným prodlužováním a

zužováním dostávaly nám známé tvary.
Byly nalezeny
rozdělit

do

různé

několika

typy lyží z

různých

skupin:

•

lyže typu jižního

•

lyže typu arktického

•

lyže typu severského
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období lidské

společnosti,

které lze

•

lyže bahení

Můžeme rozdělit dvě
Předsportovní

základní vývojové etapy používání lyží:

využití lyží

Období od počátků lyžování asi do poloviny 19. století. V této době byly lyže
používány
rozdělit

při dopravě

a lovu,

později

i k válečným

účelům.

Toto období lze

ještě

na:

•

lyžařský starověk - počátky

•

lyžařský středověk-

lyžování až zhruba 800 let n. I.

od zhruba 800 let n. I. až do poloviny 19. století.

Sportovní lyžování
počátek

Za

sportovního lyžování lze považovat závod na 5 km v norském

Tromso, které se konaly 2. dubna 1843. Toto byl historický mezník, od kterého se
počátek

datuje

rozvoje sportovního lyžování.

Kolem roku 1850 lze doložit

ojedinělé

pokusy o jízdu na lyžích ve všech

horských oblastech Evropy, i v Čechách v Krkonoších.
První lyžařský spolek v Evropě mimo Skandinávii vznikl v Čechách v roce
1887.
V roce 1924 byla založena Mezinárodní

lyžařská

federace FIS zabývající se

otázkami závodního lyžování.
Její obdobou pro základní a
lyžařskou

rekreační

lyžování je Mezinárodní federace pro

výuku FIES založená roku 1951. (Gnad a kol. 2006)

Alpské lyžování má své vývojové etapy, které jsou dány konkrétní

lyžařskou

školou, která v té době udávala směr způsobu výuky jízdy na lyžích a byla
chrakteristická určitými typickými prvky. Podle Příbramského (1999) můžeme
seřadit

tyto školy lyžování:

•

Norská škola

•

Lilinfeldská škola

•

Bilgeriho škola

•

Arlbedgská škola Schneiderova

•

Školy s rotační technikou

•

Rotační

•

Školy s nerotační technikou

francouzská škola
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přiloženém

Na

hlediska na

schématu je

základě

znázorněn

biomechanických

vývoj

principů

zatáčení

se jmény

na lyžích z historického

závodníků, kteří

v daném

období charakterizovali pojetí jízdy na lyžích.
Rok
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1 Vývoj techniky sjezdového lyžování

2.5. Lyžování ve školní tělesné výchově
Byly jsme jednou z prvních zemí, kde lyžování bylo

zařazeno

do výchovy

školní mládeže.
Jednou z hlavních postav byl

řídící učitel

Jan Buchar v Krkonoších, který se

zasloužil o rozvoj lyžování a turistiky. Podle jeho vzoru i další

učitelé zaváděli

školní lyžařský výcvik a prosadili ho do školních osnov.
Zpočátku

Později

bylo lyžování

zařazeno

pouze tam, kde jsou k tomu podmínky.

v letech 1945 - 1946 je lyžování uvedeno jako nepovinná sezónní činnost.

K posílení významu lyžování ve školní

tělesné výchově přispěly

"Jednotné

osnovy tělesné výchovy" z roku 1960.
V současné
ročníku střední

ostatních
dva

době

lyžařský

výcvik

školy. pokud se zájezd

ročníků.

lyžařské

je

zařazen

v

kapacitně

?.ročníku

nenaplní mohou ho doplnit žáci

Na vysokých školách pedagogického

kurzy a na ostatních jeden

lyžařský
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základní školy a v 1.

kurz.

směru

absolvují studenti

zajištění

Pro

jednotného postupu

při

lyžařského

organizaci

výcviku vydává

MŠMT ČR metodický pokyn.
Lyžařský

výcvik se dle možností koná v

místě

školy,

případně

v blízkém okolí.

Školy, které vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám, nebo nevhodnosti
terénu nemají možnost organizovat výcvik v
žáky

lyžařské

zajištění

výcviku odpovídá

potřebnou

školy, který

určí

vedoucího

kurzu. Zpracovává

dokumentaci týkající se kurzu.

2.6. Teorie

•

ředitel

řádnou organizační přípravu

kurzu. Vedoucí kurzu odpovídá za

Lyžařský

školy, organizují pro

výcvikové zájezdy.

Za personální

také

místě působení

lyžařského

výcvik lze

rozdělit

výcviku

na dvě vývojové etapy:

etapu základního lyžování

Zde jde o techniky

sjíždění

a

zatáčení, běh

na lyžích klasickou technikou a

bruslením a provedení skoku na lyžích. Jedná se o dlouhodobý didaktický proces
a postupné zvládnutí celého rozsahu a obsahu
etapy bude náplní a motivem

činnosti

pro

lyžařské

techniky na úrovni této

většinu lyžařů běžné

populace.

Tato etapa je nutnou základnou pro další nadstavbovou etapu.
•

etapu závodního a extrémního lyžování

Zde

přistupuje

ke zdokonalování

lyžařské

techniky i moment sportovního

výkonu. Výcvik se zde posouvá do oblasti tréninkového procesu,

uplatňováním

dalších složek systému sportovního tréninku, jak v oblasti závodního, tak
extrémního lyžování. (Gnad a kol. 2006)

2. 7.

Bezpečnost při lyžařském

Kromě
lyžařský

pozitivních

výcvik

přináší

zážitků

i jistá

a

osvěžení

bezpečnostní

Tyto rizika můžeme rozdělit na:
•

výcviku

objektivní nebezpečí
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v zimní

rizika.

zasněžené přírodě

s sebou

Jsou nezávislá na našem vlivu.
pokrytostí,
•

počasí

Můžeme

zařadit

sem

terén s jeho členitostí a

a jeho náhlé změny, sníh s jeho kvalitou a způsobem ukládání.

subjektivní nebezpečí

Subjektivní
můžeme

nebezpečí

tkví v lidských vlastnostech a chybách, kterých se

dopustit. Příčiny mohou být zejména:
podcenění

objektivních

nebezpečí,

přeceňováním

vlastních sil a

schopností,
nedostatečná

fyzická

příprava

a technická

vyspělost,

nepříznivý

duševní a zdravotní stav,
-

neznalost hor a zásad orientace,

-

nedostatečné
povětrnostním
organizační

-

túře

oblečení

nebo špatné vybavení,

neodpovídající

podmínkám,

a pedagogické nedostatky

při lyžařském

výcviku, hrách,

apod.,

nedodržování zásad o chování na horách, neuposlechnutí

-

pokynů

Horské služby.
Všichni bychom si

měli

být

vědomi

možnosti úrazu a

vědět

jak mu

předejít.

To

je cesta jak snížit úrazovost.

2.8. Požadavky na instruktora u
Instruktor hraje velkou roli
úkony mohl
jistotou.

při

retardovaných osob

výcviku. Sám musí umět lyžovat tak, aby všechny

názorně předvést. Pozitivně

Děti

mentálně

motivuje žáky svojí radostí z lyžování a

musí poznat, že instruktor s nimi lyžuje rád.

k lyžování vlastním

příkladem.

Předpokladem

Pěstuje

pro zdárné

správné odhadnutí fyzických a mentálních schopností

dětí,

plnění

které nikdy

vztah

žáků

výcviku je
nemůžeme

nutit k výkonům, které jsou nad jejich možnosti. Mohlo by jim to znechutit výcvik a
je zde

nebezpečí úrazů.

přiměřený

Proto

zpočátku nezařazujeme

terén. Podle vrozených dispozic,

ať

mohou mít jednotlivé fáze výcviku u jednotlivých
musíme vymezit

určitý čas

nesnadná

už mentálních
dětí různou

na experimentování s lyžemi.

jistotu v pohybu.
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Děti

cvičení
či

a volíme

somatických,

dobu trvání. Vždy
tím získají

určitou

Stále je

třeba

mít na

zřeteli

dítěte,

možnosti

sledujeme jeho chování a podle

toho volíme individuální přístup.
Výuka probíhá

zpočátku

velmi pomalu, je

seznamování s výzbrojí, prvními pohyby na

Zároveň

odhadnout

žáků

a

s delším

překonáváním

a

často

časem

na

strachu.

opakovaná. Vše co

předvést.

musíme

paměti,

musí mít instruktor na
stupeň

sněhu

přesvědčující

Každá ukázka instruktora musí být
požadujeme od

třeba počítat

své únavy,

čímž

sledujeme psychický a fyzický stav

se

mentálně

postižení nedovedou

zvětšuje nebezpečí

úrazu. Proto neustále

dětí

av

že

případě potřeby

upravujeme výcvik.

(Svoboda - Svobodová 1995)

2.9. Výzbroj a výstroj
Lyže
S nástupem carvingu se zhroutil starý systém kategorizace lyží SAL (S sportovci, AV

pokročilí,

současné době

L- začátečníci).
určitá

panuje

nejednotnost v názvech jednotlivých kategorií

lyží. Ovšem pro základní orientaci je kategorizace lyží
víceméně

uznávaná

alespoň

potřebná

na českém trhu a mezi našimi

a

stačí,

že je

lyžaři.

Universální lyže
Typickým

představitelem

je

kategorie

allroundcarver. Pro ženy kategorie ladycarver.
lyže

určené

nazývaná
Patří

allround,

nebo

sem také allmountain širší

do neupraveného terénu.

Sportovní lyže
Do této kategorie

můžeme zařadit

racecarvery, slalomcarvery a skikrosové,

nebo také zkráceně crosové lyže.
Závodní lyže
Speciální lyže
Do této kategorie

řadíme

lyže freestylové pro U-rampu, skoky apod. Lyže

freeridové pro volné terény a hlubokého
skupina krátkých lyží do 100 cm.

Někdy

sněhu.

Snowblades (supershorties) je

se uvádí i skupina shorties o délkách 100

-140 cm.
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Při výběru

vhodných lyží je třeba zodpovědět tři základní otázky:
1. Jaká je

úroveň

mých

lyžařských

dovedností.

2. Jaký styl jízdy preferuji.
3. V jakém terénu se budu

převážně

pohybovat.

Vázání

Sjezdové vázání musí s maximální spolehlivostí upnout botu k lyži. Velmi
důležité

je správné nastavení vypínací síly podle sjednocené normy DIN.

V současné

době

jsou v oblibě tzv. rentalová vázání, která vedle odolnosti a

trvanlivosti mají možnost rychlého
Podložka je

společně

přizpůsobení

s vázáním a lyžemi

botám o

různé

velikosti.

součástí lyžařského

setu. V době

samozřejmostí.

výrazného vykrojení lyží se stala

Boty

Boty jsou

důležitou součástí

patrné jako u lyží i boty se
změkčování

mění.

výzbroje. I když to není na první pohled tolik
Asi jako

do nákleku, jako reakce na

největší změnu

změnu

bychom mohli

označit

techniky jízdy na carvingových

lyžích. Celková pevnost boty je však zachována.
Zvětšilo

se také celkové pohodlí bot v důsledku používání nových

vnitřní botičky.

materiálů

na

(Reichert - Musil 2007)

Hole

Hole by se

měly pohodlně

držet a mít správnou délku. Vhodná je

rukojeť

s regulovatelnou délkou poutka.
Správná délka je pokud stojíme na lyžích, boty zapnuté ve vázání, máme hole
uchopené za

rukojetě

a bodci

opřené

o horní plochy lyží

těsně před

vázáním.

Ruce ohnuté v loktech svírají pravý úhel.
Oblečení

Preferujeme zásadu více tenkých vrstev
vrstvy, které chrání

před povětrnostními

vlivy.
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oděvu

mezi kterými jsou vzduchové

(Příbramský

1999)

2.1 O. Všeobecná lyžařská průprava
Psotová - Příbramský (2006) uvádějí všeobecnou lyžařskou průpravu jako
základ nácviku

sjíždění

je osvojení základních
vjemů.

a

zatáčení

lyžařských

na lyžích. Cílem všeobecné

lyžařské průpravy

dovedností a získání komplexních

lyžařských

Obsah všeobecné lyžařské průpravy je shodný pro všechny formy

lyžování.
Nacvičujeme

zde následující pohybové dovednosti:
lyžařskou

-

seznámení a manipulaci s

-

postoje a pohyby na lyžích na

-

pády a vstávání

-

obraty na

-

pohyb na lyžích na

-

výstupy

-

sjíždění

-

brzdění

-

odšlapování

-

jízda na vleku a lanovkách

-

přejíždění

-

pluh

rovině

výzbojí

místě

a na svahu
rovině

a na svahu

terénních nerovností a terénní skok

2.11. Sjíždění a zatáčení na lyžích
Specializovaná průprava

V této

etapě

převažovat

zdokonalujeme všeobecné

ty, které vedou ke

Specializovaná

lyžařská

carvingových a snožných
Provádíme zde
-

sjíždění

lyžařské

dovednosti a

zde

a zatáčení na lyžích.

průprava

je

přechodem

oblouků.

kromě procvičování předchozích prvků:

nácvik sjezdových

začínají

postojů
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k nácviku

kročných,

-

nácvik sjíždění

-

průprava

pro zatáčení

Etapa základního lyžování
Řezane oblouky

Smykove oblouky
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Obr.č. 2 Česka skol a lyžováni. Struktura výuky techniky sjlžd6nl a zatáčeni na lyžích v etapě základniho lyžováni.

(Psotová-

I.

část

Příbramský

2006)

etapy základního lyžování

Existují různé postupy nácviku sjíždění a zatáčení na lyžích. Jejich volba závisí
na mnoha proměnných (terén, sníh, dovednosti a stav lyžařů atd.).
Podle Gnada a kol. (2006) lze nácvik v této

etapě

definovat

následovně:

-

nácvik mírné a zvýrazněné vlnovky

-

nácvik základního kročného oblouku

-

nácvik modifikovaných oblouků na základě techniky kročných
oblouků

(oblouky ke svahu, oblouky v pluhu, oblouky z přívratu vyšší

lyží, oblouky z

rozšířené

stopy)

28

-

oblouků

-

oblouků

nácvik modifikovaných

základě

na

techniky snožných

(oblouky z pluhu, oblouky z přívratu nižší lyží)

základní snožný oblouk

Psotová - Příbramský (2006) doporučuji v této části nácvik základních oblouků
v tomto

pořadí:

-

kročný

-

carvingový oblouk

-

snožný oblouk

oblouk

ll. část etapy základního lyžování
části

V této

nacvičujeme náročnější

Zároveň
umožňují

se zde

učíme

zvládnout jízdu v

dochází v jejím

V této

techniku základních

oblouků

a

oblouky.

Vzhledem k tomu, že
značné,

rozšiřujeme

zdokonalujeme a

rozšiřující

další

náročnějších

náročnost

průběhu

pohybové dovednosti, které nám

terénních a

sněhových

a požadavky na

k diferenciaci

lyžařů

lyžaře

podmínkách.

jsou v této

etapě

již

podle jejich schopností.

části nacvičujeme především:

-

kročný

-

modifikované
s

-

oblouk -

střední,

krátký a dlouhý (otevřený,

oblouky

přibrzděním,

oblouky s

snožný oblouk-

střední,

(oblouky
přeskokem,

pro

zavřený)

přejíždění

vln,

oblouky v hlubokém

krátký a dlouhý (otevřený,

oblouky

sněhu)

zavřený)

(Gnad a kol. 2006)
V této

části

Psotová -

Příbramský

(2006)

doporučují

nácvik

oblouků

v tomto

pořadí:

-

střední kročný

-

krátký

-

střední

carvingový oblouk

-

střední

snožný oblouk

-

krátký snožný oblouk

-

modifikace krátkého

kročný

oblouky s

oblouk

oblouk

přeskokem,

středního

oblouku (oblouky s

oblouky v hlubokém
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sněhu,

přibržděním,

oblouky v boulích)

Je nutné zde
při přechodu

obtížných

zdůraznit,

části

musíme dodržovat zásadu postupnosti

od méně náročných terénních podmínek k náročnějším a od méně

oblouků

Průběh

že v této

všech

k obtížnějším.

nacvičovaných oblouků můžeme rozdělit

-

zahájení oblouku,

-

vedení oblouku,

-

ukončení

-

přechodová

do

čtyř fází:

oblouku,
fáze mezi oblouky

Etapa závodního a extrémního lyžování

Tato

část

V I.

části

činnosti

a

rozdělena

do dvou

částí.

zdokonalujeme techniky

a jejich

sněhových

V ll.

je

přizpůsobení

lyžařských

disciplín z hlediska závodní

do konkrétních podmínek závodních tratí, terénních

podmínek.

části přistupujeme

k nácviku vrcholné závodní techniky, spojené se

zvyšováním trénovanosti a taktického jednání a nácvik jízdy v extrémních
terénních a sněhových podmínkách. {Gnad a kol. 2006)

Sjíždění

a zatáčení na lyžích mentálně retardovaných osob

Díky pomalejšímu chápání a zvláštností psychiky je výuka
retardovaných charakteristická

hlavně

mentálně

pomalejším tempem. Výsledku se dosahuje

po drobných krocích.
Instruktor musí vždy stanovit
lyžaře,

lyžař

aby

přiměřeného

přiměřený

získal radost z jízdy a na

určité

úrovni ovládal lyže v terénu

svým schopnostem a dovedl regulovat rychlost jízdy.

Základní dovednosti všeobecné
běžeckých

cíl s ohledem na možnosti každého

lyžích.

Většinou

je na

lyžařské průpravy
běžeckých
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jsou shodné s výcvikem na

lyžích také

nacvičujeme, neboť

mentálně

je zde

postižený se na nich

předpoklad,

že bude

učí

snáze. Pokud je

úspěšný

pří sjíždění

i

úspěšný

na

běžeckých

lyžích

a zatáčení na lyžích.

Avšak mnohé dovednosti, které vyžadují rovnováhu se na sjezdových lyžích
provádějí snadněji, protože lyže jsou širší a kotník je zpevněn botou. Žáci si musí
větší

zvyknout na

hmotnost lyží a bot a na jejich pevné spojení.

Metodický postup:
brzdění

-

jízda v pluhu a

-

jednostranný přívrat

-

jízda na vlecích a lanovkách

-

oblouky v pluhu
oblouky s

rovnoběžným

vedením lyží

(Hruša a kol. 1999)

2.12. Didaktické zásady a vyučovací metody
V

současnosti

didaktické

se v lyžařské výuce používají následující

(vyučovací)

obecně

platné

zásady a metody.

Didaktické zásady

Zásada
pro její

uvědomělosti - uvědomělý

úspěšné

a aktivní

zvládnutí. Je nutné vzbudit u

propagací a tento zájem dále rozvíjet na

přístup

žáků

k výuce je

předpokladem

zájem vhodnou motivací a

základě

poznání pozitivního vlivu

lyžování a jeho významu.
Zásada názornosti - z hlediska
uskutečňuje,

zásady

v

vyžadují od

podmínek, v nichž se lyžování

a z hlediska složitosti struktury pohybu na lyžích je

lyžařské

bezprostředním

Zásada

specifičnosti

výuce

vnímání

nezbytné.

spočívá vytvoření

pňměřenosti učitele

zcela

správné

V názorné
představy

ukázce

těchto
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této

a

jejím

lyžařská

výuka,

o pohybu.

specifické podmínky v nichž probíhá

správnou analýzu

uplatnění

podmínek. Na to pak navazuje míra

požadavků

vyspělosti žáků

z hlediska

po technické, fyzické a psychické stránce i

kvality jejich vybavení.
uvědomělého

Zásada trvalosti - tato zásada je úzce spojena se zásadou
přístupu
ovlivňují

snížení trvalosti

Vyučovací

lyžařských

pohybových dovedností.

metod je značné množství. V
předchází

Metoda výkladu -

a

lyžařské

doplňuje

výuce se nejvíce používají:
Zdůrazňuje

ukázky.

a

zdůvodňuje

fáze pohybu.
cvičení

Metoda
zaměřením

na

procvičování

opakované

-

proměnlivost

metoda důležitou

pomůckou

úspěšné

lyžař

nachází.

vedení dalšího výcviku je tato

instruktora.

Výuka lyžování je pedagogický proces,
didaktické

pohybových dovedností se

podmínek, ve kterých se

Metoda kontroly a nápravy chyb - pro

platné

sezónnost dosti

metody

Vyučovacích

důležité

především

k výuce. Specifické podmínky lyžování,

zásady

s

při

kterém musíme respektovat obecně

přihlédnutím

ke

zvláštnostem

a

specifickým

podmínkám lyžování.
Při

srovnání s jinými sportovními

odvětvími

mají specifika

lyžařského

výcviku

tyto charakteristické znaky:
Specifičnost

kterých se

variability

lyžařský

Náročnost

a složitost pohybové
Rozhodujícím

dovedností je výměna informací mezi
Vytváření

výcviku

pohybových

stěžejní

měnící

- neustále se

podmínky ve

výcvik uskutečňuje.

prostředí.

v rozdílném

vnějšího prostředí

činnosti

předpokladem
lyžařem

předpokladů

význam.

pohybová

-

prostředím.

a pohybové jistoty - má v

Spočívá

ve

prováděna

pro zvládnutí pohybových

a vnějším

vytváření

senzomotorického vnímání, k získání komplexních
Vytváření otevřených

činnost

lyžařském

speciálních

forem

lyžařských vjemů.

pohybových dovedností- nácvik

těchto

dovednostr je

charakterizován možností jejich rozvíjení a zdokonalování a možností jejich
aplikace na

proměnlivé

Současné

pojetí výuky klade

základních až po ty
(Psotová -

podmínky v nichž se
důraz

pohybuje.

na zvládnutí pohybových dovedností od

nejnáročnější.

Příbramský

lyžař

2006)
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2.13. Předpisy k

lyžařskému

výcvikovému kurzu

Při plánování kurzu je nutno se řídit platnými vyhláškami a předpisy MŠMT a MZ
ČR, které se zajištění lyžařského výcvikového kurzu týkají. Organizace a

dokumentace je shodná pro všechny
základních školách. Vyhlášky se však

lyžařské
často

výcvikové kurzy

novelizují, proto je

pořádané

třeba

na

vycházet

vždy z aktuální verze.
zařízení

Ubytovací
zabezpečení

musí

splňovat

hygienické podmínky a podmínky pro

výchovy dle vyhlášek: 10612001 Sb.

ve

znění

Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro
března

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.

hygienické požadavky na prostory a provoz škol,
některých

školských

ubytovaclch

zařízení,

zařízenlch

děti,

určují

č.

10812001 Sb.

2001, kterou se stanoví
předškolních

zařízeni

a školských

účelových zařízeních.

předpisy

107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravováni. Vyhláška a její

rozsah a

způsob

a

108/2005 Sb. Vyhláška o školských výchovných a

Stravování musí dodavatel zajistit v souladu s hygienickými
vyhlášky

148/2004 Sb.

stravování pro žáky, výživové normy a

finančn í

dle

přílohy

limity pro

nákup potravin.
Bezpečností

a ochranou zdraví ve školách a školských

zákon 56112004 Sb. .Zákon o předškolním, základním,
a jiném

vzdělávání

Organizaci
vzdělávání

zařízení

středním,

se zabývá

vyšším odborném

(školský zákon) v § 29 odst. 1 a 2.

vzdělávání při

akcích konaných mimo místo, kde škola

upravuje vyhláška 4812005 ve

vzdělávání a některých

znění

uskutečňuje

45412006 Vyhláška o základním

náležitostech plnění povinné školní docházky v § 2 odst. 1

a § 3 odst. 1 a 2.
Počty žáků

s lehkou mentální retardací upravuje vyhláška 7312005 Sb.

Vyhláška o vzděláváni děti, žáků a studentů se speciálnlmi vzdělávacími
potřebami

a

děti, žáků

a

studentů mimořádně

nadaných v § 1O odst. 1 a § 11

odst.2.
Metodický pokyn

a ochrany zdraví
zňzovaných

č.j.:

dětí,

37 01412005-25 Metodický pokyn k
žáků

a

studentů

ve školách a školských

Ministerstvem školstvl, mládeže a
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zajištěni bezpečnosti

tělovýchovy

zařlzenlch

se v článku 9 zabývá

poučením žáků,

výcvikem. Tento

v čl. 10 odst. 5 - 8 dozorem nad žáky a
článek

čl.

lyžařským

15

znění:

citujeme v plném

Čl. 15 Lyžařský výcvik

(1)

Lyžařský

činnost instruktorů.

před

kurzu

ověří ředitel

Jejich kvalifikaci si

určený ředitelem

vedoucí kurzu

kteří

výcvik je veden pedagogickými pracovníky,

instruktorů řídí

školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí

lyžařský

odjezdem na

školy. Práci

odpovídají za

seřízení

výcvik upozorní na nutnost

bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží

potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým v
případě

zletilých

(2) Za

žáků.

řádnou organizační přípravu

poučení žáků

vhodný objekt, dopravu,
bezpečnosti
pracovníků,

a ochrany zdraví

Zajišťuje

kurzu odpovídá jeho vedoucí.

žáků. Při

o

předpisech

zajištění

a pokynech k
řídí činnost

realizaci kurzu

jednotlivých

dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické

části

kurzu.
(3)
před

Doporučuje

předložili

se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci

odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném

absolvovat
(4)

lyžařský

Před

pojišťovnou.

výcvik.
doporučuje

odjezdem na kurz se
(Jednorázové úrazové

škodu vzniklou

při

sjednat pojistnou smlouvu s

připojištění žá ků, pojištění

z

odpovědnosti

za

výkonu povolání.)

(5) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k
zajištění bezpečnosti

a

ochraně

běžeckých

sjezdových a

zhodnocení rizik

zdraví,

tratích. U

doporučuje

včetně

žáků

používání

se

bezpečného

pravidel

při lyžařském

lyžařských

ochranných

pohybu na

výcviku na

základě

přileb.

(6) Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu.
Při rozřazení

do družstev se nevyžaduje od úplných

výkonu, který by byl nad jejich síly, ale
jsou dodržována i v

průběhu

zařadí

výcviku,

se

při výběru

sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na
viditelnosti a

podobně.

postižením se

počet

přímo

začátečníků předvedení

do družstva. Tato hlediska

místa výcviku,

zledovatělém

Družstvo má nejvýše 15

členů,

u
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též na

povrchu, za snížené
žáků

snižuje vzhledem k charakteru postižení

okolnostem.

zvláště

se zdravotním
žáků

a dalším

(7)

Péči

o zdraví

účastníků

který má pro tuto práci

je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor,

potřebné předpoklady,

případně

znalosti a

i kvalifikaci.

Účastní-li se kurzu více než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka;

podrobnosti upravuje zvláštní
třetí

(8) Zpravidla

den

předpis.

lyžařského

zařadit odpočinkový půlden

doporučuje

kurzu se

z hlediska zdravotního
lyžařského

s aktivním programem a bez

nebo

snowboardového výcviku.
(9) Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po
poučení

o všech pravidlech a
Během

lanovkách.

značky.

Za

nepříznivých

na vlecích a

podmínek (hustá mlha,

sněhová

nekonají.

(10) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá
družstva. Zvýšená pozornost se
bezpečným

(11)

Při

věnuje výběru

lyžařské vyspělosti členů

terénu pro

výletu jedou žáci ve

přesunu (určuje

V

začínající lyžaře, zvláště

dojezdem.
skupině

v pravidelných odstupech, které se

vedoucí kurzu), který jede v

průběhu

Totéž se provádí

akce se
při

jejím

pravidelně
zakončení.

čele.

provádí

V

při

řídí

pokyny vedoucího

závěru

jede vždy zkušený

snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se
lyžař.

jízdě

teplota pod mínus 12°C apod.) se výcvik a horské výlety omezují,

popřípadě

s

o

pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a

respektovat výstražné
bouře,

bezpečnostních předpisech,

řádném

překontrolování počtu účastníků.

O trase a

časovém

plánu výletu musí být

informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.
(12) Uvedené zásady se dodržují

přiměřeně

i při

lyžařském

výcviku konaném v

hodinách tělesné výchovy v místě nebo blízkosti školy.
(13) Do programu
pokud jsou
při jízdě

zároveň

lyžařského

kurzu je možno

dodržována pravidla k

na snowboardu.

nedocházelo ke kolizi mezi

Při

zařadit

i výcvik na snowboardu,

zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví

organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby

účastníky

obou
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výcviků.

3. CÍLE A ÚKOLY
Cíl práce:

Cíl
kurzu

bakalářské
žáků

práce je zpracovat

komplexně přípravu lyžařského

výcvikového

s lehkou mentální retardací.

Úkoly práce:

1. Zpracovat organizaci a dokumentaci pro

lyžařský

výcvikový kurz.

2. Navrhnout výběr vhodného ubytování a sjezdových tratí.
3. Vypracovat metodický postup sjezdového lyžování žáků s lehkou mentální
retardací pro školní

lyžařský

výcvikový kurz.

4. METODOLOGIE
přehledovou

Jedná se o

s dokumenty. Dokumenty mohou

studii, která je založena na
tvořit

metodě

jediný datový podklad studie nebo

práce

doplňují

data získaná pozorováním a rozhovory. Za dokumenty se považují taková data,
která vznikla v minulosti, byla
účel,

pořízena někým

jiným než výzkumníkem a pro jiný

než jaký má aktuální výzkum. Výzkumník se tedy zabývá tím, co je již

k dispozici, ale musí to vyhledat (Hendl, 2005).
Podle Hendla (2005) rozlišujeme osobní dokumenty,

úřední

dokumenty,

archivované údaje, výstupy masových médií a virtuální data.
Ve vztahu k události, kterou dokumenty popisují,

můžeme

rozlišovat:

•

současné

dokumenty, které vznikly v době uvažované události,

•

retrospektivní dokumenty, jež vznikly po uvažované události,

•

primární dokumenty,

•

sekundární dokumenty, které vznikly pomocí primárních dokumentů.

vytvořené přímými svědky

událostí,

Analýza dokumentů je klasická kvalitativně-interpretativní analýza, které
nemusí pracovat pouze s listinnými dokumenty, nýbrž s veškerým
svědectvím,
potřeby

i

nářadí

které

může

sloužit jako zdroj

porozumění

předmětným

lidskému chování. Pro

zkoumání mohou být dokumentem texty, filmy, magnetofonové pásky, ale
stavby a

umělecké předměty (Ferjenčík,
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1997).

5. PRAKTICKÁ ČÁST
části

V této

navrhujeme

komplexně připravu lyžařského

výcvikového kurzu pro

žáky s lehkou mentálni retardaci, která zahrnuje organizaci a dokumentaci kurzu,
výběr
Při

ubytováni, sjezdových tratí a metodiku sjezdového lyžování.
části

vypracováni této

jsme vycházeli z výše uvedené prostudované

literatury a vlastních zkušeností z pořádáni lyžařských výcvikových kurzů pro žáky
základních škol praktických (bývalých zvláštních škol).
Na základě analýzy všech poznatků a požadavků kladených na lyžařský
výcvikový kurz žáků s lehkou mentální retardací navrhujeme pro pořádání kurzu
Kvildu na Šumavě.

5.1. Organizace a dokumentace k

lyžařskému

výcvikovému

kurzu
V úvodu organizování
předpisy

a vyhláškami

školy vedením
Vedoucí
Seznámí s

ředitel

lyžařského

lyžařského

lyžařského

školy

výcvikového kurzu v souladu s platnými

písemně pověří

kurzu.

kurzu, zodpovfdá za celkovou organizaci

příslušnými předpisy,

Průběžně

lyžařského

kurzu.

zákony, vyhláškami, pokyny.

Zajistí vhodné ubytování a stravování, to je
měsíců předem.

pedagogického pracovníka

většinou

nutné zamluvit 6 - 8

Objedná dopravu na mfsto kurzu a zpět.

informuje ředitele školy o prováděných krocích a stavu příprav.

Navrhne personální obsazení a nechá ho schválit

řediteli

školy.

Je vhodné dva měsíce před kurzem uspořádat informační schůzku rodičů, kde
informuje o vhodné výzbroji a výstroji a dalších

organizačních věcech

týkajících se

kurzu.
Po dohodě s ředitelem školy uzavře smlouvu o pojištění účastníků kurzu.
Týden

před

odjezdem zkontroluje

seřízení bezpečnostnfho

lyžařskou

vázání. Zajistí veškeré
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výzbroj a
potřeby

převezme

na kurz

potvrzeni o

(nářadí,

vosky,

stopky, krepové papíry a pod.). Informuje okresní hygienickou stanici

příslušného

okresu o konání kurzu.
Před

viz.

odjezdem

příloha č.

Při

poučí

bezpečnost

a nechá podepsat zápis z proškolení

7.

odjezdu

převezme

Připraví potřebnou
zvláště

žáky o

prohlášení o

bezinfekčnosti

dokumentaci, kterou

předá

viz.

příloha č.

ke schváleni

2

řediteli

školy. Jde

o tyto dokumenty:
lyžařského

•

Povolení

•

Smlouva s provozovatelem

•

Potvrzení že

•

Smlouva o dopravě na

•

Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do lyžařského kurzu

•

Prohlášení o

•

čestné prohlášení o seřízení bezpečnostního vázání - příloha č. 3

•

Plán výcviku

•

Denní režim

•

Denní program

•

Seznam

věcí

•

Poučení

o

•

Zápis o

•

Informace pro

Každá škola má

kurzu
zařízení

zařízení splňuje

hygienické

lyžařský

určité

a proškolení

rodiče

-

předpisy

příloha č.

-

2

5

bezpečnosti- příloha č.

poučení

kurzu

4

příloha č.

-

lyžařského

kurz

bezinfekčnosti dítěte

příloha č.

o zajištění

před

příloha č.

6
odjezdem na LVK -

příloha č.

7

8

odlišnosti ve vypracované dokumentaci. V

zásadě

však

musí dokumentace splňovat podmínky vyhlášek a předpisů platných pro danou
činnost.

Dokumenty uvedené v

přílohách

používáme na naší škole a jsou pouze

ukázkou toho jak může dokumentace vypadat.

5.2. Výběr ubytování
Výběr

vhodného ubytování je

důležitý

vychovatele.
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jak pro žáky, tak pro instruktory a

Vhodné ubytování je v hotelu U Krále Šumavy, kde jsou žáci ubytováni na
stejném

patře

s dozorem,

zvlášť

chlapci a dívky. Pokoje mají sociální

zařízení,

které odpovídá hygienickým normám a je v nich dostatek místa i pro sušení
oděvů, v souladu s bezpečnostními a požárními pravidly. Žáci mají samostatnou

místnost pro stravování,

přednášky

a zájmovou

činnost.

Výhodné je i umístění hotelu asi 100m od sjezdových tratí.

5.3. Sjezdové tratě
Sjezdová
trať

trať

na

Kvildě

je mírná se

středním

sklonem

prostřední části.

Celá

je viditelná, instruktor tak má družstvo stále pod dozorem.

Je

rozdělena

poslouží pro
část tratě,

na

dvě části.

nacvičení

Pravá

všeobecné

část

s dětským lanovým vlekem

lyžařské průpravy.

Poté lze

přejít

dobře

na druhou

která je větší a jsou zde dva vleky "Poma".

Obě části

jsou

dostatečně

široké s dojezdem na rovinu. Je zde malá frekvence

lyžařů.

5.4. Výzbroj a výstroj
Zde

uváděná

výzbroj a výstroj je považována za vhodnou a

dostačující

pro

Íyžařský výcvikový kurz žáků.

Lyže

Jako vhodné pro žáky s minimální zkušeností se jeví univerzální carvingové
lyže typu allround, nebo allroundcarver.
Délka lyží: výška

lyžaře

mínus 10 až 15 cm. Radius: 14 - 17m. Ve

mohou být širší, kolem 70 mm.
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středu

Vázání

Nášlapné
sněhem

by

bezpečnostní

neměla

sjezdové vázání, možné s podložkou, výška nad

pádu docházet k vážnému

poraněnf, zvláště

Vázání musí být opatřeno
Vázání musí být vždy
seřízení

maximálně

být vyšší než 4,

bezpečnostní

5 cm.

Při větší

výšce

může při

kolen.

brzdou.

odborně seřízeno

a instruktor by

měl

mít o tomto

potvrzení, buď účtenku ze servisu nebo čestné prohlášení rodičů žáka viz

příloha č.3.

Boty

Pro základní nácvik lyžování je vhodná bota s
Preferujeme boty s
retardovaní

často

přednfm

i zadním nástupem.

nástupem. Bota musí mít náklek,

neboť mentálně

jezdí s propnutými koleny a v záklonu.

Musí být vždy pohodlná a
dobře, nemůže

předním

se

dobře sedět.

dostatečně soustředit

V potaz je třeba brát také to, že

někteří

Pokud

někde tlačí

a

dítě

se v ní necítí

na výcvik a upadá jeho zájem o lyžování.

žáci mají

lyžařskou

výzbroj poprvé a musí

se vyrovnat s její hmotností a těsností.

Hole

Hole mají mít pohodlné držení a správnou délku. Vhodná je
s regulovatelnou délkou poutka, které by se
dětem

mělo dobře

rukojeť

navlékat na rukavice i

s horší motorikou.

Správná délka je pokud stojíme na lyžích, boty zapnuté ve vázání, máme hole
uchopené za

rukojetě

a bodci

opřené

o horní plochy lyží

těsně před

vázáním.

Ruce ohnuté v loktech svírají pravý úhel.
Oblečení

Výběru

informovat

vhodného
rodiče

oblečení žáků

je

o zajištění vhodného

třeba věnovat

mnoho pozornosti a

oblečení.

V zásadě je ideální mít více tenkých vrstev nejlépe ze syntetických
které odvádějí vlhko od povrchu

těla.

včas

Systém vrstev lze
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rozdělit:

materiálů,

1. transportní vrstva
tělo

Odvádí pot od pokožky. Udržuje

přírodních materiálů.

se ze syntetických nebo
by být

příjemná

a neměla by škrtit nebo
2.

Je vyrobena z
vlastnosti a
v

různých

izolační

přímém

Je v

styku s pokožkou,

měla

dřít.

vrstva

různých druhů izolačních

neměla

době

v poslední

v optimálním tepelném komfortu. Vyrábí

vláken a tkanin. Má mít dobré

izolační

by absorbovat vlhkost. Používají se syntetická vlákna a
opět

se

gramážích. Podle

vrací i vlna.

Patří

počasí můžeme

sem veškeré fleecové

oblečení

dát izolační vrstvy dvě.

3. ochranná vrstva

Tato vrstva chrání
zároveň

před povětrnostními

prodyšná, aby se

musí chránit před

větrem

vnitřní

rozšířené. Při

oblečení

Při

Měla

vlhkost neakumulovala v

a zabránit tak odvodu tepla

Pro sjezdové lyžování lze použit i
dosti

vlivy.

teplém

počasí

lyžařské

by být nepromokavá a
izolační vrstvě. Zároveň

prouděním.

kombinézy, které jsou mezi žáky

se v nich žáci

často

potr a nelze žádnou

část

odebrat.

oblékání

žáků

je dobré kontrolovat vhodné vrstvení

nutno zkontrolovat správné zapnutí.
zkontrolovat, zda žáci mají rukavice,

Před

čepice,

oblečení

a vždy je

odchodem na svah je nutno také
brýle

případně přilby.

Přilba není dle vyhlášky MŠMT povinná, důrazně ji však doporučujeme.

Jako ideální se nám jeví
lyžařský

výcvikový kurz, asi

informaci o
Příklad

potřebné

seznamu

uspořádání schůzky rodičů žáků, kteří
měsíc

až šest

neděl před

jedou na

kurzem a podrobné

výzbroji a výstroji.
věcí

je v příloze

č.5.

5.5. Technika a metodika výcviku
Technika a metodika výcviku vychází z publikací Hruši a kol.: česká škola
lyžování - Lyžování
Sjíždění

zdravotně

postižených (1999), Psotové -

a zatáčení na lyžích (2006).
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Příbramského:

Všeobecná lyžařská průprava
lyžařskou průpravu

Všeobecnou
Mentálně

nacvičovat

na sjezdových lyžích.

retardovaní žáci na nich lépe udržují rovnováhu a cítí se jistěji.

Seznámení s
Začínáme
včetně

budeme

lyžařskou

výzbroji a výstroji

se seznámením vrstvení oblečení a jeho správným oblékáním

bot, rukavic,

čepice

případně

přilby.

Vedeme žáky ke správnému

dotahování zipů, suchých zipů a přezek. Vše vždy překontrolujeme.
Pokračujeme

a odepínáním.

nácvikem nesení lyží

Nacvičujeme

Postoje a pohyby na lyžích na

pokrčené,

Poté

nacvičujeme

nebo v ruce, jejich

připínáním

správné držení holí.

Obr.č.

Nejprve

špičkami dolů

3 Správné držení holi

místě

základní sjezdový postoj - lyže

trup nachýlen

mírně vpřed,

nacvičujeme

předsunutí

hole

směřují

rovnoběžné,

nohy

šikmo vzad.

lyží, zvedání kolen, úklony trupu,

unožování, aby si žáci zvykli na pocit lyží a

mírně

nacvičili

dřepy

rovnováhu.

Pády a vstávání
Nacvičujeme

pád stranou na

Při

zdůrazňujeme

často

vstávání

hýždě.

paralelní postavení lyží s vrstevnicí. To

problémy.
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činí žákům

Chůze

na lyžích

Je obdobou

chůze

vzhůru,

trup, hlavu

bez lyží.

díváme se ve

pohybového vzorce s

hmotnosti

rovině.

Máme lehce

předkloněný

Snažíme se využívat

přirozeného

na

směru chůze.

přenášením

odlehčenou

Nezvedáme však

Nacvičujeme

těla

a koordinovaným pohybem paží.

nohu, ale suneme ji

vpřed.

Na sjezdových lyžích

máme omezený pohyb v hlezenním kloubu, proto používáme

chůzi

sunem.

Obraty

Obrat odvratem - patky lyží na

odvratu, poté

přívratem

Obrat
přívratu,

odlehčíme

poté

-

přednožením

Obrat

druhou u

špičky

přeneseme

druhou lyži a

špičky

odlehčíme

místě, odlehčenou

- Jednu

stojné lyže.

na ni hmotnost.

hůl

špičkou

do

přinožíme.

lyží u sebe,

druhou lyži a

lyži klademe

odlehčenou

lyži klademe patkou do

přinožíme.
přednožované

zapíchneme u patky

Přednožením otočíme

Přemístíme

hole

lyže a

lyži v protisměru o 180° a

před tělo

otočíme

a

druhou lyži do

paralelního postavení. Obrat vyžaduje oporu o hole k udržení rovnováhy. Ne
všichni žáci tento obrat zvládnou. Pokud se obrat
cvičení

nedaří přejdeme

k jinému

a žáky zbytečně nestresujeme.

Výstupy

Výstup
důslednou

chůzí

- do mírného svahu lze

provádět

výstup

chůzí

kratšími kroky a

oporou o hole.

Výstup stranou - provádíme úkroky stranou. Lyže jsou v paralelním postavení

s vrstevnicí.
vyšší

hůl

Důraz

klademe na správnou koordinaci

pohybů

současně

a vyšší lyže, potom nižší lyže a nižší hůl.

Výstup oboustranným odvratem- patky lyží u sebe,

lyže na

lyží a holí,

vnitřních

obdobný jako

hranách, kolena

při chůzi.

pokrčena

Hole zapichujeme za
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špičky

daleko od sebe,

a trup v předklonu. Rytmus pohybu
tělo.

Sjíždění

sjíždění začínáme

Nácvik

dobře

na mírném

končícím

upraveném svahu

rovinou po spádnici. Sjíždíme v základním sjezdovém postoji s hmotností
rovnoměrně

Při

na obou lyžích.

sjezdu

můžeme

použít

různá průpravná cvičení

-

snižování a zvyšování těžiště

-

podřep

-

jízda v upažení a úklony,

-

podjezdy branek z

a dotek rukou

Postupně přejdeme

a hry:

těla podřepy,

sněhu,

hůlek

apod.

ke sjezdu šikmo svahem.

(Hruša a kol. 1999)

Odšlapování

Je to nellednodušší

způsob změny směru

jízdy, který

můžeme

využít

k regulaci rychlosti jízdy a zastavení.
Důležitý

je zde nácvik

přenášení

hmotnosti na jednu lyži a odraz z lyže

postavené na vnitřní hranu.
Při

sjezdu v základním sjezdovém postoji šikmo

z vnitřní hrany nižší lyže
odvratu novým
lyži a zároveň

směrem

přisuneme

vpřed

a

Příbramský

Sjíždění

Sjíždění

mírně vzhůru.

přeneseme

Vyšší

spádnici se odrazíme

odlehčenou

lyži dáme do

na ni hmotnost. Dojde ke skluzu po vyšší

nižší odrazovou lyži.

Po zvládnutí odšlapování
(Psotová -

a

přes

můžeme přidat

odpich soupaž.

2006)

a zatáčení na lyžích

a zatáčení začínáme

nacvičovat jízdou

v pluhu a brzděním.

Jízda v pluhu a brzdění

Pro

mentálně

stěžejních

retardované žáky je zvládnutí jízdy v pluhu a

dovedností

při sjíždění

a zatáčení na lyžích.
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brzdění

jednou ze

Nácvik provádíme na mírném upraveném svahu končícím rovinou. Přívratné
postavení

nacvičíme

hranách, trup
těla

je

nejprve na

rovině.

mírně předkloněný,

rovnoměrně

Lyže v

paže podél

přívratném

těla,

hole

rozložená na obou lyžích a těžiště nad

postavení na

směřují

vnitřních

vzad. Hmotnost

přední částí

chodidel.

Klouzavý pluh - začínáme jízdou po spádnici. Hmotnost těla je rovnoměrně
rozložená na obou lyžích a

těžiště

stále nad

přední částí

chodidel. Lyže jsou více

na plochách.
Brzdění

- z jízdy v pluhu oddálíme více patky lyží. Lyže postavíme více na

hrany pohybem kolen k sobě a dopředu.

Obr.č.

4 Jfzda v pluhu a

brzdění

Žáci se často dopouštějí těchto chyb:
-

toporné držení těla,

-

propnutá kolena,

-

vysazená pánev,

-

záklon,

-

rozhozené ruce s holemi,

-

pouhé

rozšíření

vnitřních

stopy místo oboustranného

hranách.
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přívratu

s lyžemi na

Pro nácvik pluhu používáme různá průpravná cvičení a hry, které žákům
pomáhají s nácvikem a zároveň oživí výuku:
-

jízda v klouzavém pluhu ruce na kolenou,

-

střídáme

-

v brzdivém pluhu projet co nejpomaleji daný úsek,

-

ze sjezdu od

sjezd po spádnici s klouzavým pluhem,

značky

co

nejdříve

zastavit pluhem apod.

Jednostranný přívrat

Jednostranným

přívratem

učíme

žáky regulovat rychlost

při jízdě

šikmo

svahem, nebo v úzkém úseku tratě.
Odtlačíme
přeneseme

přívratu,

patku nižší lyže do

vnitřní hraně

zahraníme na

a

současně

hmotnost těla nad nižší lyži.

Jednostranný přívrat slouží

hlavně

k regulaci rychlosti jízdy.

Jízda na vlecích a lanovkách

Jakmile žáci zvládnou klouzavý pluh a

bezpečné

zastavení, je vhodné

nacvičit

jízdu na vlecích a lanovkách. Tím odpadne stoupání do svahu a žáci získají nový
pohled na sjezdové lyžování.
Základní pravidla jízdy jsou

obecně

platná.

V závislosti na mentálním postižení žáků je třeba zdůraznit:
-

návštěvu

-

všichni

-

využití nejlépe pronajatého vleku, nebo vleku kde je málo lyžařů

-

obsluha vleku musí být informována a

vleku bez lyží a pozorování provozu jako názornou ukázku

lyžaři

musí zvládat základní

lyžařské

dovednosti

připravena

na

případné

problémy
před

první jízdu absolvují žáci se zkušeným instruktorem

prvnf jízdou lze nácvik simulovat tažením na

lyžařských

holích.

Oblouky v pluhu

Pro mnohé

mentálně

retardované je oblouk v pluhu vrcholnou fází výcviku.

Nácvik začínáme po zvládnutí klouzavého pluhu a brzdění v pluhu. Začínáme
sjezdem v klouzavém pluhu,

obě

jedné lyže zahajujeme oblouk.

lyže jsou zatíženy
Zatěžovaná
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rovnoměrně. Větším

noha se

pokrčuje,

zatížením

koleno

tlačfme

dovnitř

a

dopředu,

trup se

těla

zvyšuje, hmotnost

se

mírně předklání.

přenáší

- základního postoje. Pohled
opačnou

na

obě

V závěru oblouku se

lyže a

přechází

směřuje dopředu.

se do klouzavého pluhu

Následuje zahájení oblouku na

stranu.

Nácvik dalších

oblouků

předpoklady. Většinou

opakovaně.

provádíme pouze s žáky,

jde o žáky,

S ostatními

kteří

zdokonalujeme

jsou na

Obr.č.

nácviku se žáci

5 Oblouky v pluhu

často dopouštějí těchto

-

napnuté nohy,

-

vnější

noha není pokrčená,

-

vnitřní

noha je natažená,

-

vysouvání pánve nad

-

záklon trupu,

vnější

lyži,
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kteří

chyb:

k tomu mají dovednostní

lyžařském

oblouky

dynamickou formu.

Při

těžiště těla

v pluhu,

výcvikovém kurzu
případně

jejich

uklánění

-

rotace trupu a

ramen,

-

není vertikální pohyb těžiště

těla

a pohyb kolen

dovnitř.

Pro nácvik oblouků v pluhu můžeme opět použít průpravná cvičení a hry:
-

jízda v pluhu ruce na kolenou,
lyže na druhou a zároveň

přenášíme střídavě

tlačíme

hmotnost z jedné

rukou na koleno zatížené lyže,

-

jízda ze instruktorem,

-

jízda vedle instruktora, oba se drží hole,

-

slalom mezi holemi,

-

vláček

- všichni jedou za sebou a snaží se udržovat dané rozestupy

a stejnou stopu.
Vše

nacvičujeme

Oblouky s

na mírném svahu.

rovnoběžným

vedením lyží

Tyto oblouky nezvládnou všichni žáci.
Oblouky zahajujeme ze sjezdu šikmo na spádnici. Plynule snižujeme
společným

mírně předsunuté.

lyži,

vnitřní

kompenzačním

lyže, bok a rameno

Provedeme mírný odraz z hran lyží nahoru a šikmo

Odraz doplníme rotací pánve a trupu ve
k odlehčení lyží,

a ke svahu s

zatěžujeme vnější

odklonem trupu zahraníme. Více
jsou

dopředu

pohybem pánve a kolen

výměně boků

a k

směru

přenesení

těžiště

vpřed.

budoucího oblouku. Dochází

hmotnosti na budoucí

vnější

lyži.

V průběhu oblouku pokračujeme v otáčení lyží pohybem kolen a pánve dovnitř a
dopředu

za plynulého snižování

předsunuté.

Oblouk

ukončíme

odrazem z hran lyží zahajujeme

těžiště těla. Vnitřní

lyže a bok jsou

zastavením snižování
přechod

těžiště

do dalšího oblouku.
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těla

opět mírně

a mírným

Obr.č.

6 Oblouky s

rovnoběžným

vedením lyží

Pro nácvik je důležité:
-

cvičení provádět

na mírném upraveném svahu v malé rychlosti,

-

nácvik začínáme

otevřenými

-

mírný odraz je proveden z více zatížené

-

výrazný pohyb těžiště v průběhu oblouku, při odrazu z hran je těžiště

oblouky,

nejníže, mezi oblouky nejvýše.
(Hruša a kol. 1999)
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vnější

lyže,

6. DISKUSE
Cílem naší práce bylo zpracovat

komplexně přípravu

pro

pořádání lyžařského

výcvikového kurzu se zaměřením na metodiku sjezdového lyžovánL
části

V první

Předpokládáme

práce jsme se zabývali rozborem literatury o mentální retardaci.
že

instruktoři, kteří

nemají dostatek

příležitostí

často

představy

zkreslené

nastínit základní

rozdělení

nepochází z

řad

pedagogů

speciálních

a

pracovat s mentálně retardovanou mládeží, mohou mít

o této práci. Proto jsme se tímto širším rozborem snažili
mentální retardace a myšlení a chování

těchto jedinců

a upozornit na možná úskalí práce s nimi. Výchozím materiálem nám byla díla
Švarcové: Mentální retardace (2000), Kvapilíka - Cerné: Zdravý způsob života
mentálně

postižených (1990), a Dolejšího: K otázkám psychologie mentální

retardace (1973). Myslíme, že citovaná literatura

dostatečně naplňuje potřeby

této

práce.
přes různé

Dále jsme rozebrali sjezdové lyžováni od historie
současné

jsme

trendy, jak je popisují jednotliví

především

děl

ve svých publikacích. Vycházeli

z děl Gnada a kol.: Kapitoly z lyžování (2006) ,

Lyžování (1999) a Psotovétaké z

autoři

druhy škol až po

Příbramského: Sjíždění

Reicherta - Musila: Lyžování od

Příbramského:

a zatáčení na lyžích (2006) a

začátků

k dokonalosti (2007) a

Svobody- Svobodové: Lyžování a jiné aktivity na sněhu (1995).
Pozornost jsme
prodělala značnou

sociálních
Určité

věnovali

také výstroji a výzbroji, která za poslední léta

vývojovou revoluci. V praxi bude asi do

poměrech

rodiny žáka a na

nedostatky mohou být

přístupu rodičů ,

zjištěny zvláště

u

značné

jak žáka na kurz vybaví.

oblečení,

protože mnozí

často

nemají zkušenosti s pobytem na horách. Proto seznam

včas

a

upozorňujeme

náhradní rukavice, šátky,

míry záležet na

věcí

dáme

rodiče

rodičům

na možné nedostatky. Vhodné je také vézt s sebou
čepice.

Zpracovaná organizace a dokumentace vychází z platných

zákonů,

vyhlášek a

předpisů MŠMT a MZ ČR vztahujících se k pořádání lyžařského výcvikového

kurzu. Jak již bylo uvedeno tyto vyhlášky a
proto je nutné

před pořádáním

předpisy

každého kurzu a i v
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se

často mění

průběhu

a novelizují,

jeho organizování

zjišťovat

aktuální verze

těchto dokumentů,

které by

měly

být k dispozici u vedení

školy.
Při

zajištění připadá

personálním

na jednoho

lyžařského

postižených dle vyhlášky 2005/73 Sb. §11 max. 8
připadá

vychovatele
v

počtu

dle vyhlášky 2005/73 Sb. §11 až 14

instruktorů

dvou

a to s max. 1O - 12 žáky.

mentální a motorické schopnosti
snadnější

skupin a tím
Určitá

žáků

žáků,

instruktora

mentálně

v družstvu. Na jednoho
žáků.

Navrhujeme jezdit

Důvodem

a proto preferujeme

jsou nestejné

rozdělení

do menších

individuální přístup k žákům.

specifika nutno

uplatňovat

i při

zařízení

Ubytovací a stravovací

výběru

musí

chaty a sjezdové tratě.

splňovat

hygienické podmínky a

podmínky pro zabezpečení výchovy.
Stravování musí dodavatel zajistit v souladu s hygienickými

předpisy

dle

zvlášť

pro

vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Pro ubytování

žáků

a

instruktorů

musí být odpovídající pokoje

chlapce a dívky. Ideální se jeví ubytování všech

účastníků

na jednom podlaží, jak

z důvodu dozoru nad žáky, tak k případné pomoci s věcmi denní
Nutná je

společenská

místnost na

večerní přednášky

Pobyt pouze na pokojích by žáky
ubytování se

může

odrazit na

průběhu

zbytečně

potřeby.

a trávení osobního volna.

stresoval a důsledek špatného

celého kurzu.

Personál chaty, který zajišťuje ubytování

účastníků určí

místo na sušení oděvů,

které není v rozporu s bezpečnostními a požárními pravidly.
V objektu musí být dle hygienických norem dostatek sprch a sociálního
zařízení

podle

počtu

ubytovaných.

Námi navrhovaný hotel U Krále Šumavy tyto požadavky splňuje.
Vybrat vhodnou sjezdovou
důležité. Měla

frekvencí

trať

pro

lyžařský

výcvik

mentálně

postižených je

by být mírná, dostatečně široká, s dojezdem na rovinu a malou

lyžařů.

Pro

počáteční

výcvik je dobré pokud instruktor

může

sledovat

celou sjezdovou traf a má tak celé družstvo pod neustálým dozorem.
Vhodné je pokud je zde

dětský

lanový vlek pro

počáteční

výcvik a dále vlek

typu "Poma" pro další nácvik jízdy.
Sjezdová traf na
mentálně

Kvildě splňuje

retardovaných

všechna kritéria a je vhodná pro výcvik

žáků.
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Základním pramenem informací

při

zpracování metodiky sjezdového lyžování

mentálně retardovaných byly publikace Hruši a kol.: Česká škola lyžování zdravotně

Lyžování
zatáčení

a

na lyžích {2006).

Všeobecnou
lepší stability
těžší,

Příbramského: Sjíždění

postižených {1999), Psotové -

lyžařskou průpravu nacvičujeme

žáků, kteří

na sjezdových lyžích z důvodu

mají horší motorické schopnosti. Sjezdová výzbroj je sice

ale v důsledku pevného spojení širší lyže a boty a omezeného pohybu

v hlezenním kloubu žáci lépe udržují rovnováhu.
nacvičuje

Na sjezdových lyžích se také lépe
mentálně
zvláště
někteří

Je

pluh a jízda v pluhu.

retardovaných zvládne pouze oblouky v pluhu. Proto se

na tuto techniku. Oblouky s
žáci,

kteří

třeba

rovnoběžným

paměti

potřetí.

mentálně

specifika práce s

zaměřujeme

vedením lyží zvládají pouze

jsou většinou na kurzu podruhé, nebo

mít na

Většina

retardovanými a jejich

mentalitu. často jsou to děti snáze unavitelné, s různými doprovodnými
postiženími, horší motorikou. Proto je

při

výcviku

důležité důkladné vysvětlení

názorná ukázka. Výcvik je vhodné prokládat hrami a

cvičeními

a

na odreagování a

oddech, aby žáci neztratili o výuku zájem.
Obecně

Psotové a

platné didaktické zásady a metody používané v lyžařské výuce podle
Příbramského

žáků. Zvláště

(2006) lze aplikovat i

zásada názornosti a

přiměřenosti

při

výuce

mentálně

je pro výuku

postižených

těchto jedinců

našeho názoru prioritní. Z vyučovacích metod pak metoda výkladu,

podle

cvičení

a

kontroly a nápravy chyb.

Doufám, že tato

příprava lyžařského

metodiku sjezdového lyžování
tomuto tématu

mentálně

věnují.
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výcvikového kurzu se

zaměřením

na

kteří

se

postižených poslouží všem,

7. ZÁVĚR
Naše

bakalářská

práce se zabývá sjezdovým lyžováním

mentální retardací. Cílem bylo zpracovat

komplexně přípravu

žáků

s lehkou

pro školní

lyžařský

výcvikový kurz.
Zpracovali jsme organizaci a dokumentaci
v přílohách uvedli ukázky

lyžařského

výcvikového kurzu a

některých dokumentů.

Navrhli jsme vhodné ubytování a vybrali

lyžařské tratě

postižení a s ním spojené pohybové dovednosti

s ohledem na mentální

žáků.

Vypracovali jsme metodický postup sjezdového lyžování
mentální retardací pro školní
mentálně

lyžařský

s lehkou

výcvikový kurz. Metodika výuky lyžování

postižených vychází z metodiky výuky zdravých

k mentálnímu postižení jsou zde však

žáků

určité

odlišnosti, na

jedinců.

Vzhledem

které je

třeba

brát

ohled. Metodika obsahuje pouze základní techniky vycházející z jízdy v pluhu a
jízdy s

rovnoběžným

základní chyby

při

vedením lyží. V citovaných publikacích jsou také rozebrány

výcviku a

průpravná cvičení

a hry, které

žákům

pomáhají

zvládnout výuku a oživí výcvik.
Komplexním zpracováním

přípravy

s lehkou mentální retardací jsme splnily cíl
Předpokládáme ověření

této

lyžařského
bakalářské

přípravy

zpracování výsledků v diplomové práci.
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na

výcvikového kurzu

žáků

práce.

lyžařském

výcvikovém kurzu a
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9. PŘÍLOHY
Příloha č.1

Seznam obrázků
Obr.č.

1 - Vývoj techniky sjezdového lyžování

Obr.č. 2 - česká škola lyžování. Struktura výuky sjíždění a zatáčení na lyžích

v

etapě

základního lyžování

Obr.č.

3 - Správné držení holí

Obr.č.

4 - Jízda v pluhu a

Obr.č.

5 - Oblouky v pluhu

Obr.č.

6 - Oblouky s

brzdění

rovnoběžným

vedením lyží
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Příloha č.2

Potvrzení o

bezinfekčnosti

..
d
Potv rzuJI, ze muJ syn - cera ........ ................... ........................................ .
v

••

jméno

nejeví známky akutního onemocnění, nebylo mu nařízeno karanténní opatření a
ani mi není nic známo o jeho eventuálním styku s nakažlivou chorobou.
V Rožmitále pod

Třemšínem

25.2.2007
podpis zákonného zástupce

S sebou

průkazku

zdravotní

pojišťovny.

Syn - dcera je
alergický(á) na:

užívá tyto léky v rozsahu:

telefon rodičů:
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Příloha č.3

čestné prohlášení o seřízení bezpečnostního vázání

Váženi rodiče,
nechte prosím odborně seřídit bezpečnostní vázání na sjezdových lyžích
v odborném servisu (např.TRISPORT v Pražské ulici v Příbrami ).
Za odborné seřízení bezpečnostního vázání odpovídají dle vyhlášky MŠMT rodiče
žáka a toto doloží potvrzením odborného servisu , nebo čestným prohlášením (viz.
níže).

-------------------------------- zde oddělte ---------------------------------čestné prohlášení

jméno žáka
Prohlašuji že bezpečnostní vázání na sjezdových lyžích je odborně seřízeno ve
specializovaném servisu.

podpis rodičů
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Příloha č.4

DENNÍ REŽIM
... .......... .......

budíček

.......... o. o.. o.• o. osobní hygiena a úklid
oooo·····o•ooo······ snfdaně
................ oooodopolední program
o····· ··ooo ooo····· · oběd
............. o ......

polední klid

.. .... ooooooo... o. ooodpolední program
... ··· ·o···· ..•.• ooo osobní volno
···o··· ··· ·· ····o·o· večeře
.... ............. ...
•••

00

..........

.... .

.................

o

0

••

o ••••••••••••••••••

večerní

program

seznámení s programem na
osobní volno
osobní hygiena

.o.o oo··· ··········· večerka
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příští

den

Příloha č.S

Seznam

věcí

na hory

větrovka

nebo lyžařská bunda a kalhoty na sjezd nebo kombinéza
bunda a kalhoty na běžky nebo šusťáková souprava
2 teplé svetry nebo fleesové mikiny
3 trika s dlouhým rukávem nebo slabé mikiny
2 spodní prádlo na lyžování, nejlépe funkční ( moira, alea, craft ... )
4 silné ponožky, 6 slabé ponožky
2 teplé čepice
rukavice na sjezd (silné) a na běžky (slabé)
2 šály nebo 2 šátky na krk
pláštěnka

pyžamo
spodní prádlo (dostatek na výměnu)
5-7 kapesníků
oblečení pro pobyt na chatě (tepláková souprava,košile kalhoty,apod. )
teplé boty na vycházky
přezůvky

hygienické potřeby (osuška,mýdlo v pouzdře,žínka nebo houba,kartáček na
zuby,pasta,šampon,hřeben,atd.)

papírové kapesníky
pleťový krém,indulona,jelení lůj na rty,atd.
šicí potřeby Oehla,bílá a černá nit,spínacl špendlík,2 knoflíky }
psací potřeby ( sešit,tužka,propiska)
malý batoh, ledvinka
sluneční brýle, lyžařské brýle
lyžařská přilba (není povinná)
drobné hry (karty,apod. ), knížka, časopisy, ...
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Příloha č.6

Poučení o bezpečnosti
1. Bezpečnost při přepravě
2. Pobyt na chatě
• seznámit s režimem na chatě a s rozvrhem místností
• ukázat místa na sušení věcí
• zákaz manipulace s vypínači a zásuvkami
• zákaz běhání v prostorách chaty
• zákaz navštěvování restaurace bez souhlasu vyučujícího
3. Pobyt na sjezdovce
• nepřeceňovat své síly
• ohleduplnost k ostatním lyžařům, zvláště dávat pozor na malé děti
• nikdy nechytat ujetou lyži, nebo snowboard
• jakoukoliv závadu na výstroji, nebo výzbroji okamžitě ohlásit
• nevzdalovat se od družstva, v naléhavé situaci informovat dozor
• dbát zvýšené opatrnosti pokud se po sjezdovce pohybuje rolba, nebo
sněžný skútr
4. Jízda na vleku
• postupovat podle instrukcí instruktora
• poslouchat pokyny obsluhy vleku
• zákaz vybočování ze stopy, jízda po jedné lyži, sbírání věci za jízdy atd.
• při přerušení jízdy vyčkám opětovného rozjetí vleku, nebo se řídím
pokyny obsluhy
5. Turistika a běžecká průprava
• nikdy se nevzdalovat od družstva, v případě potřeby zastávky
informovat dozor
• dbát zvýšené opatrnosti na komunikacích
• dbát zvýšené opatrnosti při potkání sněžného skútru, sněžného pluhu,
nebo frézy
• chránit přírodu, neodhazovat odpadky
6. úrazy a onemocnění
• Předcházení úrazům
o dodržovat všechna bezpečnostní opatření a pokyny, které byly
uděleny

nepřeceňovat své síly
nepoužívat vadnou výzbroj a výstroj
být vhodně a dostatečn~ oblečen
• nahlášení každého i sebemenšího poranění
• oznámit pokud se necítím dobře, nebo mě něco bolí
7. Zakázané věci
• cigarety a alkohol
• nože a jiné zbraně
• petardy a výbušniny
• zápalky a zapalovače
• věci, které se neslučují se školním řádem

o
o
o
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Příloha č.7

Zápis o

poučení

a proškolení

před

odjezdem na LVZ Kvilda

25. 2. - 3. 3. 2007

Žáci byli poučeni a proškoleni o chování, bezpečnosti a možnostech vzniku úrazu
při dopravě, pobytu a výcviku na lyžařském výcvikovém zájezdu.

POLÁČKOVÁ Aneta

TROŠKA Matouš
CÍVKA Jan
HAVELKOVÁ Marie
ČERMÁK Pavel
KUČERA Václav

NOVÁK Karel
VÁVRA Jan
NOVOTNÁ Veronika
HORKÁ Jana

V Rožmitále pod

Třemšínem

23.2.2007
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Příloha č.8

Informace pro

rodiče

Odjezd na hory je v nedě li 25.2.2007 v 9:00 hod. od školy. Předpokládaný návrat
v sobotu 3.3.2007 mezi 12:00-13:00 hod.
Adresa pobytu: Hotel "U Krále Šumavy" 27
384 93 Kvilda
Telefon hotelu: 388 435 547
Mobil doprovodu: 728 135 661
605 382 411

62

