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Abstrakt

Název práce

Návrh výukového programu lyžování a zásobník zdokonalovacích cvičení pro děti 

mladšího školního věku.

Cíle práce

Vytvoření čtyř denního programu výuky pro děti mladšího školního věku, výběr cvičení, 

ověření navrženého programu v praxi.

Metoda

Případová studie a analýza dokumentů. Součástí je participantní pozorování v průběhu a 

ověřování programu.

Výsledky

Osvětlují použití navrženého programu, popisují přesný průběh realizace a uvádí získané 

poznatky. 

Klíčová slova

Jízda na jedné lyži, oblouk v přívratném postavení lyží, paralelní postavení lyží, lyžařská 

dovednost, všeobecná a specializovaná lyžařská průprava.
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Abstrakt

Name of thesis

The training koncept of ski program and komplex hones exercises for young childerns (6 

– 10). 

Purposes work  

Creation of four days' educational program for young childerns (6 - 10), exercise 

selection, verification this program in practise.

Method

Case study and analysis of documents. Part of the analysis are participation observations 

during this observation and verification of the created program.

Results

Give an explanations for usage the designed program, they are describing exact course of 

realization and obtained knowledges.

Keyword

Skiing on one ski, snowplow, basic skiing position, ski skill, basic and specialized ski 

exercises.
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1. Úvod

Sport je výrazným jevem v životě každého jedince i celé společnosti. V současné době je 

všeobecně známo, že dochází ke zhoršení zdravotního stavu a tělesné zdatnosti současné 

populace. Jedna z příčin je shledána absencí kvalitní pohybové aktivity. Adekvátní pohyb je 

předpokladem harmonického procesu růstu a vývoje organismu.

Lyžování je specifická pohybová činnost, která u dětí rozvíjí vztah k pohybu, k přírodě a 

je prováděna ve specifických klimatických podmínkách. Lyžařské výcviky na základních 

školách nejsou žádnou novinkou, ale vstup nových učebních metod do školního lyžařského 

výcviku trochu pokulhává. Dnes jsou na školách většinou učitelé, kteří ke svým znalostem 

ohledně výuky lyžování dospěli před deseti a více lety, a od té doby výstroj, výzbroj a 

metody vyučování udělali veliký krok kupředu. Díky carvingovým lyžím se pohyb na lyžích 

urychlil a zjednodušil. A díky tomu přicházejí nové metody vyučování, které se snaží 

maximálně využit novinky na sportovním trhu. Díky vzestupu ekonomiky se v naší republice 

stává lyžování jednou z nejčastějších zimních volnočasových aktivit.

Toto věkové období  je nazýváno jako „zlatý věk motoriky“, kdy se u dětí rozvíjí jemná 

motorika. Z vlastních zkušeností víme, že děti se v tomto období učí velmi rychle lyžařským 

dovednostem. Proč jím tedy nenabídnout zkrácený lyžařský kurz? Když v této době mají 

ředitelé škol, díky rámcovému vzdělávacímu programu, více možností pořádat lyžařské 

kurzy i pro děti mladšího školního věku.

Cílem naší práce je nabídnout návod, na realizaci tohoto kurzu. A nebo obohatit 

instruktory lyžování o nová cvičení, která budou moci ve výuce používat, pro urychlení a 

zpestření výuky dětí.  
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2. Přehled dosavadních poznatků

Lyžování u nás má dlouholetou tradici a díky systému lyžařských výcviků patříme mezi 

lyžařské velmoci, v poměru lyžaři na počet obyvatel.

Mezi prvními se lyžováním děti zabývala publikace – Problematika lyžování dětí 

předškolního věku, kde se objevilo doporučení na konání lyžařského kurzu, dětí mladšího věku.

Průlom byl až s publikacemi po 90. letech minulého století, kdy nejdřív  Treml (1984) a 

pak Nádvorník (1986) přišli s komplexnějším přístupem k výuce lyžování dětí mladšího školního 

věku. A vytvořili přehledné publikace, které ulehčily vedení kurzů.

Treml (2004) svoji publikaci vydal znovu po 20 letech a obohatil ji o nové zkušenosti 

s lyžováním dětí. Tato kniha nabízí jednoduchý výukový program pro děti všech věkových 

skupin. Vychází především z metodiky České školy lyžování a Alpské metodiky.

V roce 2000 vyšel učební text pro studenty TV a cvičitele lyžování – Učíme lyžovat od 

Strobla a Bedřicha, vycházející z alpské školy lyžování. Tento model byl postaven na poznatcích 

lyžařských odborníků Zehetmayera, Kassanta a Kuchlera.

V roce 2005 vyšla publikace Sjíždění a zatáčení na lyžích dětí a mládeže, která vychází 

z České školy lyžování.

Podrobnými publikacemi jsou Učební texty pro lyžařské instruktory od Kutače a 

Navrátikové (2002, 2003, 2005), kteří nabízejí tzv. „pomalou“ a „ rychlou“ cestu výuky.

Kniha, která byla vytvořena pro posluchače FTVS a není přímo zaměřena na lyžování 

děti, ale na komplexní znalosti o lyžování vycházející z metodiky České školy 

lyžovaní - Kapitoly z lyžování od Gnada vydaná  v roce 2006.

Kniha zaměřená na hry na lyžích od Brtníka a Neumana (2003), je dobrým návodem na 

zpestření výuky dětí netradiční formou.
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2.1 Psychický vývoj dětského organismu v mladším školním věku

V období ranného školního věku začínají děti uvažovat jiným způsobem než dříve. 

V jejich myšlení se objeví některé vývojově podmíněné změny, které jim umožní zvládnout 

nároky učiva, na druhé straně škola jejich rozumové schopnosti dále rozvíjí. Piaget (1966) nazval 

způsob myšlení, typický pro mladší školní věk, fází konkrétních logických operací.

Myšlení na této úrovni vždycky nějakým způsobem operuje se skutečností, popřípadě 

s představami nebo symboly, které mají jednoznačný, konkrétní obsah (Vágnerová, 2000).

Má-li prepubescent vzbudit vigilitu k předmětu, musí mu být nejen nějak znám, nýbrž 

musí být intenzivním podnětem nežli u dospělého. Smyslový dojem musí být tak silný nebo musí 

být sumací dřívějších zážitků, aby byl s to projít celým reflexním obloukem od čidla k efektoru. 

Pozornost je reflexem, který se tvoří na zvýšené smyslové podráždění při nějaké změněné 

situaci. Tento reflex, který je zvláštní motorické povahy a prvotně difúzní, odlišujeme již 

názvem „orientační“ nebo „pátrací“ od jiných reflexů, které jsou určitější. Tento dynamogenní 

vliv podnětů zdůraznil Baldwin (1914) ve svém výkladu, že je pozornost zvykem vytvářeným 

motorickou reakcí na změnu prostředí, jež je nejobvyklejší formou akomodace, mající dávný 

fylogenetický původ (Příhoda, 1977).

Jestliže jsou pohybové výkony závislé na vnější i vnitřní motivaci (povzbuzení, zájem), 

pak na druhé straně samy ovlivňují motivaci a celou emoční stabilitu dítěte. Děti rodiči 

omezované nebo tělesně slabé  podávají nižší výkony a ztrácejí tak dále zájem o pohybové 

aktivity, které se proto málo rozvíjejí: tak se často uzavírá nepříznivý kruh, který je žádoucí 

vhodným zásahem přetnout, např. soustavným uznáváním a povzbuzováním. Dítě ve školním 

věku si je už dobře vědomo svých zdarů a nezdarů v této oblasti a začíná si své vlastní 

dovednosti poměřovat s výkony druhých dětí, eventuálně s výkony dospělých. 

Také druhá složka senzomotorické aktivity se v tomto věku soustavně vyvíjí: smyslové 

vnímání. Vnímání není ovšem, jak se dříve soudilo, pouhý součet elementárních počitků, které 

vznikají působením jednoduchých podnětů na smysly. Je to složitý psychologický akt, na němž 

jsou zúčastněny již všechny složky osobnosti člověka – jeho postoje, očekávání, soustředěnost a 

vytrvalost, dřívější zkušenosti, zájem i již rozvinuté schopnosti. Ve všech oblastech vnímání –

zejména zrakového a sluchového – pozorujeme ve školním věku právě z tohoto hlediska výrazné 
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pokroky. Nevnímá věci v celku, ale prozkoumává je po částech, až do malých detailů. Nevnímá 

jen to co se vnucuje, ale  to, na co záměrně dává pozor. Vnímání se tak stává více cílevědomým 

aktem – pozorováním (Langmeier, 1998).
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2.2 Proces motorického učení

Učení v nejširším slova smyslu charakterizujeme jako aktivní vyrovnávání se jedince 

s požadavky jeho přírodního i společenského prostředí. Učení se projevuje změnami chování ve 

smyslu kvalitativně i kvantitativně vyšší úrovně adaptace, přičemž dochází i ke změně učící se 

soustavy. Učení tedy působí při nějaké činnosti a projeví se, že tuto činnost příznivě ovlivní, 

popřípadě i průběh činností jiných, a to zejména těch, které jsou původní činností blízké. 

Hlavními činiteli motorického učení jsou učitel, žák, podmínky a cíl učení. Výsledkem 

jsou pohybové dovednosti, které jsou současně provázeny rozvojem pohybových schopností 

(Strobl, Bedřich, 2000).  

Vyučování lyžování je specifický proces učení, svým zaměřením proces motorického 

učení. Tento proces se většinou dělí do několika úrovní podle Dovalila (2005): 

1. úroveň senzomotorická – rozvoj vnímání, v kterém se uplatňují určité okruhy vědomostí, 

zkušeností, ale také se cílevědomě ovlivňují funkce příslušných analyzátorů, včetně jejich 

integrace ve specifické komplexy.

2. Vlastní osvojování sportovních dovedností.

3. Využívání osvojených dovedností – v další sportovní činnosti při změnách vnějšího i 

vnitřního prostředí.

Proces motorického učení se většinou dělí na několik fází:

1. hrubá koordinace 

Seznámení s úkolem, vytváření základních dovedností a představy o určité  sportovní 

činnosti. Ze začátku jsou pohyby nedokonalé a s častými chybami, které plynou z nepřesné 

představy o pohybu. Pohyby jsou díky nepřesnosti a  nadbytečnosti pohybů energeticky 

náročné.

2. Jemná koordinace

Pohyb se postupně zpevňuje a zpřesňuje. Představa o pohybu se stabilizuje a mizí větší 

nedostatky. Účinnost pohybu dosahuje větší úrovně.
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3. Stabilizace

Dochází k automatizaci pohybových struktur. Vnímaní je komplexní a koordinace 

pohybů dosahuje vysoké úrovně. Plně se uplatňuje vědomá kontrola. Energetická 

náročnost pohybů je nízká.

4. Variabilní tvořivost

Vysoký stupeň osvojení dovednosti, vysoká úroveň vnímání, rychlé řešení úkolů. 

Přenesení dovedností do jiných činností. Maximální zvládnutí dovednosti (Dovalil, 

2005).

Motorické učení též ovlivňují odlišnosti žáků podle Strobla a Bedřicha (2000):

1. vlohy schopnosti,

2. temperament,

3. charakter,

4. zaměřenost.

Jak ukazují výzkumy motorických ukazatelů, výkonnost chlapců i dívek 

v průběhu školní docházky se průběžně zlepšuje. Zhruba do 12. roku je průběh 

vývojových křivek v podstatě paralelní, poté se výkonnost začíná rozcházet (Jelen,

Příbramský, Kohoutek, 2001).
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2.2.1. Proces motorického učení u dětí mladšího školního věku

Vývoj pohybových i ostatních schopností je ovšem do značné míry závislý na tělesném 

růstu. Ten je během tohoto období většinou rovnoměrně plynulý, zatímco před jeho začátkem a 

opět po jeho konci lze většinou pozorovat větší nebo menší růstové zrychlení. 

Významně souvisle se během celého období zlepšuje hrubá i jemná motorika. Pohyby jsou 

rychlejší, svalová síla je větší a zejména nápadná  je zlepšená koordinace všech pohybů celého 

těla (Langmeier,1998).

Věk šesti roků je pro rozvoj motoriky věkem klíčovým. Motorické výkony nezávisí 

ovšem jen na věku, ale i na vnějších podmínkách. Rozdíly mezi dětmi v pohybových 

dovednostech mohou být tedy podmíněny zčásti tím, jak je rodiče v tomto směru povzbuzují, 

nebo naopak tlumí ze strachu, aby si neublížily. 

Výuka stále zachovává komplexní přístup. S dětmi je již možno cvičit 

ve družstvech.Výuka musí být dynamická, pestrá, musí mít spád a velkou proměnlivost, ale také 

dostatek volnosti pro využití dětí dle jejich chuti. Veliká schopnost napodobovat usnadňuje 

nácvik nových pohybů, vyžaduje však vzornou cvičitelovu ukázku. Cvičenci už jsou schopni 

všímat si chyb, rozlišovat správný a špatný pohyb a vzájemně se opravovat (Treml, 1984). 

Stavba jednotky musí respektovat možnosti krátkodobé  koncentrace dítěte. Děti mají 

tendenci přeceňovat svoje možnosti, je úlohou cvičitele sledovat nárůst únavy a úbytku

pozornosti, na které musí bezprostředně reagovat (Kohoutek, 2006).



24

2.3 Aplikace pedagogických  a didaktických zásad

Při výuce lyžování musíme brát v úvahu specifičnost zimního prostředí, a to zejména při 

výuce dětí. Vyučovací jednotka je základní a nejdůležitější organizační formou. Musí být pestrá, 

zajímavá, s častým střídáním činností a množstvím her. Trvá 2 až 3 hodiny. 

V úvodní časti zajistíme organizaci a pozornost věnujeme přiměřenému prohřátí 

organismu. V hlavní části se fyzicky namáhavé cvičení střídá s mírnějšími a pohybovými 

činnostmi, aby se žáci příliš nezpotili a nedýchali příliš hluboce (nebezpečí onemocnění horních 

cest dýchacích). V závěrečné fázi se žáci pomalu uklidňují (Psotová, Příbramský, 2006).

2.3.1 Pedagogické zásady

V současné lyžařské výuce se aplikují podle Psotové (2006) tyto pedagogické 

zásady:

1. Zásada uvědomělosti

Uvědomělý a aktivní přístup žáků  k výuce je prvním předpokladem pro její 

úspěšné zvládnutí. Proto je především nutné vhodnou propagací a motivací vzbudit u 

žáků zájem a ten dále rozvíjet na základě poznání pozitivního vlivu a významu lyžování.

2. Zásada názornosti

Uplatnění této zásady je v lyžařské výuce zcela nezbytné z hlediska specifičnosti 

podmínek, v nichž se lyžování uskutečňuje, a dále pak z hlediska složitosti struktury 

pohybu na lyžích. To znamená, že vytvoření správné představy o pohybu bude spočívat 

v názorné ukázce a jejím bezprostředním vnímání.

3. Zásada přiměřenosti

Specifické podmínky, ve kterých se lyžařská výuka provádí, vyžadují od učitele 

správnou analýzu těchto podmínek. Logicky na to navazuje míra náročnosti požadavků 

z hlediska vyspělosti žáků po technické, fyzické a psychické stránce a v neposlední řadě i 

kvality jejich vybavení.
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4. Zásada trvalosti

Tato zásada úzce souvisí se zásadou uvědomělého přístupu k výuce. Specifické 

podmínky lyžování (především sezónnost) dosti ovlivňují snížení trvalosti lyžařských 

pohybových dovedností.

2.3.2 Organizační formy

V lyžařské výuce jsou převážně využívány tyto organizační metody podle Tremla

(1984) :

Výuka v družstvech:

- počet dětí v družstvu nepřesahuje 15 – u začátečníků a 6- 10letých dětí tvoříme 

raději družstva do 10 žáků

- všechny děti by měly mít podobné fyzické a mentální předpoklady

- všechny děti by měly mít podobné předchozí zkušenosti z lyžařskou výukou a 

přibližně stejnou úroveň lyžařské výzbroje

- u všech dětských věkových skupin může být družstvo koedukované

- v průběhu úvodních výukových lekcí provedeme potřebné změny jednotlivých 

členů družstva s ohledem na rozdíly výzbroje, pohybové možnosti  i předchozí 

výukovou činnost.

Výuka ve skupinách:

- zkvalitní za určitých podmínek průběh výuky

- je náročná na kvalitní přípravu a klade značné nároky na učitele

- největší uplatnění se projevuje u věkové supiny 11- 14letých.

Výuka individuální:

- nejúčinnější forma organizace lyžařské výuky

- využívá se v úvodu výuky pro rychlejší zvládnutí začátku nebo u slabých žáku 

v družstvu

- opravujeme pouze zásadní chyby, opravu a korekci pohybu provádíme ihned, 

drobné chyby opravujeme postupně, s ohledem na pohybové možnosti dítěte
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- na lyžařských kurzech škol je využívána pouze výjimečně (Treml, 2006).

Při lyžařské výuce využíváme především dva základní postupy: komplexní a 

analyticko-syntetický.

Jestliže zvolíme komplexní postup, snažíme se na podkladě celkové představy 

naučit určitý pohybový celek najednou v jeho obecné formě. Žáci vidí cíl svého snažení i 

výsledy práce, cvik se učí v přirozeném rytmu. Nevýhodou je, že mohou vzniknout 

chyby, které přetrvávají. Při lyžařské výuce má tento postup široké uplatnění, u dětí a 

mládeže tvoří základ výuky.

Analyticko-syntetický postup spočívá v tom, že hlavní časti pohybu učíme 

odděleně, a když je žák zvládne, postupně je spojujeme do obecného tvaru. V lyžařské 

výuce dětí a mládeže tento postup používáme zcela výjimečně (Treml, 2006).

2.3.3 Pedagogické metody

Vyučovací  metody představují způsob, jímž žákům sdělujeme určitá fakta a 

předvádíme potřebné dovednosti, pomocí kterých nacvičují a zdokonalují lyžařskou 

techniku. V průběhu každé výuky se vždy objevuje několik metod současně. Při volbě 

odpovídajících metod výuky bereme v úvahu věk žáka, jeho fyzické a mentální 

předpoklady, organizaci výuky apod. (Treml, 2006).

V lyžařské výuce dětí a mládeže se nejčastěji uplatňují tyto metody:

1. Metoda slovní instrukce

Má největší význam v počátečním stádiu nácviku. Výklad musí být srozumitelný, 

může obsahovat nejdříve jednu, později nejvíce dvě úplně nové informace. U dětí do 

věku 10 let bude výklad obrazný. U dětí od 6 do 10 let se osvědčuje jedna krátká ukázka 

těsně před výkladem, můžeme se pak na ni odvolávat. Součástí metody slovní instrukce 

jsou okamžité informace (hlasové vstupy učitele do průběhu pohybu, které mohou pohyb 

aktuálně ovlivnit, např. „ pokrč kolena“) a akustické signály (krátké zvolání, kterým 

cvičitel zdůrazní nebo zmírní rozhodující část pohybu, určí rytmus, např. “dolů – nahoru). 
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K okamžité informaci patří i krátká pochvala, žák si ještě za jízdy uvědomí správný 

průběh cvičení. Součástí metody slovní instrukce je rozbor jízdy, při než platí: 

opravujeme vždy pouze jen jednu chybu, rozbor chyb začneme povzbuzením, např. „jel 

jsi dobře, ale nepředkláněj trup“. U jízdy dětí 6 – 10letých opravujeme pouze hrubé 

chyby a nikoliv před celým družstvem. Za chybně provedený pohyb se na žáka zásadně 

nezlobíme. 

2. Metoda zrakové instrukce

Je ukázka nacvičovaného pohybu, prováděna cvičitelem nebo vybraným žákem. U 

dětí je ukázka rozhodujícím zdrojem informace, maximálně využíváme jejich schopnosti 

napodobovat. Účinnost ukázky zvyšujeme častým opakováním důležitou podmínkou 

správné ukázky je zachování odpovídajícího časového a prostorového průběhu pohybu. 

Nejdůležitější složky pohybu můžeme při ukázce pro děti mírně přehnat. Žák musí při 

ukázce získat pocit, že předváděný pohyb zvládne. Mezi ukázkou a vlastním nácvikem

nesmí být velká časová pauza, představa žáků o ukázce se velice rychle rozplývá 

(Psotová, Příbramský, 2006).

3. Úkolová metoda

Žákovi dáme za úkol určitý pohyb nebo jízdu za takových podmínek, které jej 

přinutí zvládnout žádoucí pohybový prvek. Nevysvětlujeme, co musí udělat, děti hledají 

řešení samostatně. Chceme například nacvičit vertikální pohyb a rovnováhu při sjezdu. 

Žákovi tedy určíme: „Při sjezdu si opakovaně sáhni oběma rukama na sníh a vyhoď jej 

vždy vysoko do vzduchu“. Pozornost žáka se soustředí na splnění uloženého úkolu a žák 

realizuje výcvikový záměr zcela bezděčně. Obdobným pohybovým úkolem je každá jízda 

v brankách při niž učitel odpovídajícím způsobem postaví slalomové tyče a určí délku a 

úhel nájezdu. Určitou nevýhodou je, že žák nezná skutečný smysl cvičení a nejlepší 

způsob provedení, úkol řeší samostatně. 

U dětí  nachází tato metoda široké uplatnění. Ve spojení s metodou herní tvoří 

základ výuky 6 – 10letých dětí. 
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4. Problémová metoda

Při problémové metodě rozhoduje žák o způsobu řešení úkolu. Uložíme např.: 

„jeď tento úsek svahu“. Největší uplatnění má při opakování zvládnutých prvků. Každá 

volná jízda při výuce dětí je vlastně určitý pohybový problém.

5. Herní metoda

Hlavním znakem této metody je fantazijní, dobrodružný charakter. Nachází hlavní 

uplatnění u dětí 6 – 10letých. Hra je nezbytnou součástí dětského světa. Tím, že si žák při 

hře neuvědomuje skutečný učitelův záměr, že je pozornost žáka odvedena, podobá se hra 

pohybovému úkolu.

Rozlišujeme malé a velké hry. Malé jsou na menším prostoru a zabírají kratší 

časový úsek. Velké hry jsou na větším prostoru a jsou organizačně náročnější, časově 

zabírají větší vyučovací jednotky. Větší uplatnění mají u mládeže ve věku 11 – 12 let 

(Treml, 1984).  
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2.4 Přístupy k lyžování u nás a ve světě

V současné době jsou nejvíce rozšířeny dva přístupy k lyžovaní. Česká škola lyžování, která 

patří mezi nejrozšířenější přístupy k lyžování v ČR s dlouholetou tradicí. A od roku 1993  

komerční přístup Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL), která je členem 

International Ski Instructors Association (ISIA) a úzce spolupracuje s Österreichischer 

Skischulen Verband (ÖSSV) . Každý z přístupů má své pro a proti, záměrem není jednu či 

druhou nějakým způsobem vyzdvihovat nebo hanit. Chtěli jsme zde nastínit jednotlivé přístupy 

k lyžování v ČR.

2.4.1 Česká škola lyžování

Česká škola vychází od 70. let minulého století z přístupu Čepeláka, který do 

praxe uvedl myšlenku provádění oblouku principem kroku. Tuto metodu dále do detailu a 

do současné podoby rozpracoval Příbramský.

Jedná se o promyšlený a jednotný didaktický postup, který na základě postupných 

cílů cestou přiřazovaných rozšiřující dovedností k dovednostem základní úrovně a jejich 

zdokonalováním umožňuje dosažení individuálně nejvyšší možné úrovně techniky, a to i 

v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu. Z didaktického hlediska není přitom 

rozhodující, která úroveň zůstane u daného jedince v jeho individuálním vývoji konečná. 

Hlavní přínos spočívá v její přímé cestě výuky od elementárních dovedností 

k dokonalejším pohybovým strukturám, vše na bázi paralelního postavení lyží a jízdy po 

hranách ve fázi vedení oblouku. Lyže jsou uváděny do otáčivého pohybu na základě 

rozdělené práce dolních končetin, všechny nadbytečné pohyby částí těla jsou vyloučeny a 

postavení segmentů vyplývá pouze z biomechanických zákonitostí fází zahájení, vedení a 

ukončení oblouku v daných sněhových a terénních podmínkách. V současném pojetí 

nevylučuje alternativní a modifikované oblouky, které umožní i slabším lyžařům 

uspokojivě zvládnout směry a rychlosti při sjíždění (Gnad, 2006).
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Struktura výuky techniky sjíždění a zatáčení na lyžích v etapě základního lyžování:

ŘEZANÉ OBLOUKY SMYKOVÉ 

        
                     
           
         
                                     

              

II. ČÁST

      

        
_____________________________________________________________________________
__________ 

I. ČÁST

I. ČÁST – základní nácvik
II. ČÁST – speciální nácvik

(Psotová, Příbramský, 2006)

STŘEDNÍ 

CARVINGOVÝ

OBLOUK

OBLOUK S PŘESKOKEM

OBLOUK V BOULÍCH

OBLOUK V HLUBOKÉM 

SNĚHU

OBLOUK S PŘIBRZDĚNÍM

ZÁKLADNÍ

CARVINGOVÝ

OBLOUK

VŠEOBECNÁ LYŽAŘSKÁ PRŮPRAVA

KRÁTKÝ PARALELNÍ 

(ZÁKLADNÍ) OBLOUK

STŘEDNÍ PARALELNÍ 

(ZÁKLADNÍ)OBLOUK

PARALELNÍ 

(ZÁKLADNÍ)

OBLOUK

Specializovaná průprava Specializovaná 

průprava

ZÁKLADNÍ

SNOŽNÝ OBLOUK

    

KRÁTKÝ SNOŽNÝ 

OBLOUK

STŘEDNÍ SNOŽNÝ 

OBLOUK

FUNCARVING RACECARVING
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2.4.2 Asociace profesionálních učitelů lyžování

   Asociace byla založena roku 1993, kdy byla na kongresu v Nizozemsku 

přijata do ISIA. Velmi úzce spolupracuje s ÖSSV. Od toho se odvíjí i metodika 

a systém výuky v komerčních školách u nás. Pro tvorbu metodiky nejvíce 

spolupracuje již se zmíněným rakouským svazem a dalšími členy ISIA a 

s přístupy k lyžování u nás. Používanou metodiku výuky lyžování je třeba chápat 

jako ucelený metodický systém, obsahující výuku sjezdového lyžování od 

úplného začátku, kdy se žáci učí používat lyžařskou výzbroj a výstroj a základní 

lyžařské dovednosti, až po sportovní jízdu v hlubokém sněhu, v boulích a také 

jízdu v neupraveném terénu a závodní lyžování. Úkolem APULu je rovněž 

sdružovat jednotlivé učitele lyžování, kteří vykonávají tuto práci jako své 

povolání a všestranně prosazovat a hájit jejich zájmy (Kolektiv autorů, 2004).
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Struktura výuky Apul:

2.4.3 Školní lyžařské výcviky v Japonsku

V Japonsku došlo ke spojení státního soukromého sektoru. V určitých 

střediscích, která jsou vhodná pro výuku dětí, nabízejí hotely služby školám 

v podobě lyžařských kurzů. Hotel škole zařizuje vše od doby příjezdu školy do 

střediska. Zajišťuje ubytování, stravování, kompletní výstroj, výzbroj a instruktory. 

Permanentky mají děti většinou od druhého dne, kdy se chodí na vlek. Když je škola 

chudší permanentky jsou třeba jen na jeden den. Japonští učitelé výuku kontrolují a 

zajišťují program mimo výuku. Program na těchto kurzech je přesně naplánován 

proto je nutná dochvilnost při výuce.Vzdělání instruktorů vychází z požadavků 

ISIA. 
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2.5 Baterie cvičení 

U výběru těchto cvičení jsem hlavně vycházeli z publikací od Tremla 

(1984, 2004), Koletiv autorů (2004), Moravcové (2006), Štumbauera (2005), 

dalších zdrojů a z vlastních zkušeností.

2.5.1 Cvičení bez lyží a holí

 Honičky – na babu - viz. příloha 8.1 

na mrazíka - viz. příloha 8.1

 Hra na rybičky a rybáře - viz. příloha 8.1

 „Honzo, vstávej!“  - viz. příloha -  8.1

 Stoj na jedné noze – čáp, holubička - viz. CD

 Ve stoji na jedné noze – rotace rukama.

 Poskoky v podřepu – na žabáka.

 Koulovaná.

 Hry – všeho druhu.

2.5.2 Rovnovážná cvičení bez lyží s holemi

 Nejprve nacvičíme správné uchopování holí – viz příloha – 5.

 Na místě opora o hole – podřepy, poskoky, komíhaní nohama střídavě vpřed 

a vzad. 

 Kdo udělá nejdelší skok z místa – zhoupnutí v klenou odraz vpřed.

 Chůze s holemi jako později na lyžích – střídavý pohyb levé a pravé hole.

 Pád na záda ( kolíbka) – vstávání s oporou o hole.

 Dvě děti uchopí hole jeden za poutka druhý za kolečka - točení dokola.

 Slalom z holí – děti probíhají ( položíme hole – přeběh, přeskakování, 

obíhání).
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 Děti položí hole na sníh vedle sebe a soutěží, kdo rychleji navlékne obě 

poutka holí.

 Děti zapíchnou hole vedle sebe. Ve cvičení jde o to, kdo rychleji navlékne 

poutka holí, aniž by mu hole upadly na zem.

 Dítě se opírá o zapíchnuté hole – snožmo poskakuje, pohupuje se v kolenou, 

střídavě přeskakuje z nohy na nohu, dělá holubičku.

 Hole položíme na sníh, přeskoky snožmo stranou.

2.5.3 Rovnovážná cvičení na místě s lyžemi bez holí

 Kroužit pažemi a trupem – pták ve větru, strom ve větru, vrtulník, plavec.  

 V předklonu v široké stopě dotýkat se pravou a levou rukou levé i pravé 

lyže.

 Přenášení váhy dopředu, dozadu, do stran.

 Zavřeme oči – přepadáváme dopředu a dozadu.

 Ve dvojících  vedle sebe uchopit se za ruce – střídavě podřep - vztyk 

(motor).

 Ve dvojicích chytnout se za paže – stoj na jedné noze střídavě levá, pravá.

 Poskoky z podřepu.

 Dotýkat se rukama střídavě špičky vázání a patky vázání.

 Dotýkat se střídavě z boku pravé a levé boty – ruce v upažení. 

 Poskoky snožmo s oporou holí.

 Střídavě předsouvat lyže – viz. CD.

 Dřep - vztyk – na trpaslíka a obra, pomalu roste, rychle roste.

 Výskoky s otáčením – vějířek, kytička, sluníčko.

 Přívraty a odvraty.

2.5.4 Cvičení na místě s lyžemi a holemi 

 Dřep a vztyk. „Pomalu rosteme, rychle rosteme“.

 Výskoky s otočením o několik stupňů stranou po odrazu snožmo – viz. CD.
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 Výskoky odrazem z obou lyží, doskok na jednu lyži s udržením rovnováhy.

 Kolébání lyžemi v podélné ose vpravo a vlevo- stavění lyží na hrany, bez 

ztráty rovnováhy.

 Opakované zvedání jedné lyže se zavřenýma očima, nejdříve s oporou a pak 

bez.

 Kdo dovede v časovém limitu co nejrychleji nadzvedávat patky lyží? 

 Kdo zvedne patky nejvýše? 

 Kdo udělá nejvíce poskoků vpravo a vlevo? 

 Kdo nejdéle vydrží stát na jedné lyži? Hole v upažení.

 Správný sjezdový postoj, uvolněné pokrčování v kolenou.

 Koloběžka – jízda na jedné lyži.

 Přívraty a odvraty – středem je zapíchnutá hůlka u špiček, nebo patek lyží.

         

2.5.5 Cvičení na lyžích s holemi – pohyb po rovině nebo 

terénem

 Nácvik obratů o 90° a 180°  vzepřením o hole.

 Každý krok spojíme s podřepem, zhoupnutí v kolenou.

 Chůze rychlé kroky – jako mravenec.

 Chůze plíživé kroky – jako kočka.

 Chůzi prokládat skoky snožmo – jako klokan.

 Chůze - snižujeme a zvyšujeme těžiště – na obra a trpaslíka – viz. CD.

 Děti se drží za ruce a jdou v jedné řadě.

 Klouzavý krok – krátké a dlouhé kroky – viz. CD.

 Veselý zvěřinec – jeden předvádí chůzi některého zvířete, ostatní poznávají a 

napodobují.

 Jízda soupaž vpřed i vzad – kdo dojede dál.

 Přenášíme váhu střídavě doprovázenou říkadly – Na té louce zelené, Plavala 

husička.

 Honičky – na babu, předávní rukavice, honička ve dvojících atd. 
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 Chůze v terénu – pohyb různým terénem.

 Nácvik odskoku z vrstevnice do spádnice – mírný sklon svahu s dojezdem 

do roviny.

 Nádraží – na hřišti jsou vyznačené koleje – instruktor řídí provoz.

 Vyprávění příběhu – a děti se pohybují nebo napodobují věci v příběhu.

 Střídavé předsouvání lyží. Kdo vysune lyži nejdále?

 Slalomová jízda – různé kombinace.

 Chůze přídupem v terénu – dupeme jako slon.

 Při chůzi výrazně zatížíme jednu lyži, zvýrazníme podřepem.  

2.5.6 Výstupy

 Kdo udělá na sněhu nejhezčí vánoční stromeček, rybí kost.

 Výstup stranou malými a velkými kroky – schody.

 Kdo dokáže stoupat stromečkem bez holí.

 Společný výstup odvratem v hadu.

 Společný výstup dvojic – děti drží mezi sebou hole.

2.5.7 Cvičení za jízdy na jedné lyži (střídání obou stran)

 Jízda po spádnici v základním postavení  – viz. CD.

 Jízda po spádnici s odrazem druhé nohy – koloběžka.

 Během jízdy podřepy v kolenou.

 Poskoky během jízdy.

 Zastavení na signál ( hockey stop) – viz CD.

 Slalom z holí.

 Chytání předmětů za jízdy – viz. CD.

 Jízda přes terénní nerovnosti.

 Kolébání vpřed a vzad s pomocí druhé nohy.

 Čapí kroky s nohou bez lyže – viz CD.
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2.5.8 Cvičení při jízdě po spádnici na obou lyžích bez i 

s holemi

 Podřepy v kolenou – viz CD.

 Dotýkat se rukama kolen.

 Oběma rukama se dotknout bot. 

 Střídavé přenášení váhy z lyže na lyži, kývání se do strany – jako strom ve 

větru.

 Dotýkat se střídavě vnějších stran bot s udržením paralelního postavení.

 Jízda v podřepu, ruce na kolenou. 

 Zatížení nohy - pokrčena v koleni, po narovnání přeneseme váhu na druhou 

lyži.

 Přenášení váhy z lyže na lyži s výrazným vertikálním pohybem- jako obr a 

trpaslík.

 V předpažení držíme hůlky, míč, rukavice atd.. přestupujeme z lyži na lyži.

 Podjet bránu z holí – viz CD.

 Malé poskoky během jízdy – přeskoky překážek (lano…).

 Zvedat střídavě patky lyží.

 Střídavě zvedat jednu a druhou lyži přes překážku.

 Střídavě vystupovat do nové stopy – doleva, doprava.

 Klouzavé kroky během jízdy – viz CD.

 Zatáčení přestupováním na obě strany v dojezdu ( na obě strany- malé 

kroky) – viz CD.

 Během jízdy děti zasahují cíl blízko trasy jízdy (nábojem jsou sněhové 

koule, cílem je obrázek, sněhulák….).

 Opakované nabírání sněhu během jízdy a vyhazování ho nad hlavu.

 Sbírání předmětů během jízdy položených vedle trasy – viz CD. 

 Rozšiřování a zužování stopy během jízdy – využití překážek (kužele…).

 Jízda pozpátku – jen na bezpečném krátkém úseku.
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 Jízda „po čtyřech“ – děti se chytí špiček lyží a drží se jich až do zastavení –

viz CD.

2.5.9 Cvičení na místě na přívratné postavení

 Z paralelního postavení úkrokem jedné lyže dosahujeme oboustranného 

přívratu – střídání pravé i levé lyže – viz CD.

 Z paralelního postavení vyskočíme do oboustranného přívratu– viz CD. 

 Vysunutím patek obou lyží dosáhneme oboustranného přívratu – viz. CD.

 V přívratném postavení se snažíme dostat lyže na hrany a zpět na plochy.

 Střídání širokého a úzkého pluhového postavení s oporou holí.

 Pomocí náklonu vpřed snížíme tlak na patky lyží a ulehčíme posunu lyží do 

přívratu, opačně vyzkoušíme – při záklonu, ztížené (špatné postavení).

2.5.10 Cvičení za jízdy po spádnici v přívratném postavení

 Pluh v dojezdu – viz CD.    

 Pluh při jízdě, „hrajeme si na sněhový pluh“ – viz CD.

 Podřepy v kolenou. 

 Střídat paralelní a přívratné postavení lyží, zrychlovat změnu, reagovat na 

značky (u značek pluh) – viz CD.

 Brzdit ve svahu – viz CD. 

 Pluhové postavení zaujmout nadskočením.

 Sjezd mezi překážkami, reakce na zúžení stopy a pluhového postavení 

„sněhový pluh jede po silnici, kde jsou auta, a nesmí se jich dotknout“ .

 Zastavit u značky – viz CD.

 Zastavit před překážkou (hůlky do tvaru pluhu…). 

 Zastavit na signál na co nejkratší dráze.

 Dotýkání se rukou sněhu mezi lyžemi, střídání pravá /levá.
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 Při jízdě šikmo svahem opakovaně vysouváme lyže do oboustranného 
přívratu.

2.5.11 Cvičení pro zlepšení – vertikálního pohybu, správného 

sjezdového postoje při jízdě v přívratném i paralelním 

postavení lyží

 Paže předpažit.

 Ruce v bok.

 Paže před tělem překřížit.

 Projíždíme slalom ve sjezdovým postoji – „jako sjezdař“. 

 Projíždění slalomu – postupně měníme vzdálenosti mezi slalomovými 

tyčemi - negativní (žáci projíždí středem mezi kužely), vertikální (slalomové 

tyče jsou nad sebou v jedné linii)

 Po spádnici postavíme dvě slalomové tyče ve vzdálenosti 40-50m a určíme 

počet oblouků, které by měl žák udělat ve vymezeném prostoru. – Kdo to 

dokáže přesně? Kdo v pravidelném rytmu? 

 Na mírném svahu postavíme „les z tyčí“.

Určujeme různé způsoby projetí:

o dítě volí trasu nejblíže ke spádnici

o dítě nesmí porazit žádnou tyč

o jede co nejvíce ze strany na stranu

o hledá mezi tyčemi co nejdelší  trasu 

o objíždí jenom jednu barvu tyčí

o objíždí střídavě modré a červené tyče

o projíždí s minimálním počtem oblouků

o jedou dvě nebo více dětí, každý volí vlastní 

trasu.

 Po odrazu snožmo s maximálním vertikálním pohybem vzhůru přemisťujme 

patky lyží na strany do přívratného postoje.
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 Jednotyčový slalom. Střídavě zapícháme červené nebo modré tyče, později 

mohou být i nepravidelně. Dítě provádí:

o modrá - jízda po obou lyžích, červená – jízda 

po jedné

o modrá - jízda těsně vedle tyče, červená –

minimálně 1m od tyče.

 Z hůlek postavíme brány na podjíždění – možno doplnit do slalomu.

 Žáci projíždějí řadou branek po spádnici, před brankou vyhodí rukavici a za 

brankou ji opět chytí.

 Čarodějnice- děti jezdí s holemi mezi nohama a zatáčejí.

2.5.12 Cvičení na správné zatížení vnější lyže v obloku 

 Spodní ruka v bok, horní ruka předpažit povýš.

 Ruce na kolena.

 Oběma ruka se dotknout vnějšího kolena.

 Zvedat patku horní lyže.

 Obě paže natočit ze svahu.

 Hokejové oblouky (jako při jízdě na bruslích), paže v předpažení.

 Hrotem vnější hole tahat čáru.

 Zvedat špičku vnitřní lyže.

 Vystoupit do vyšší stopy.

 Koleno vnější zatížené nohy zatlačíme dovnitř, postavíme lyži na hranu. 

Lyže začnou zatáčet. Vedeme lyže v paralelním postavení, nebrzdíme – Kdo 

vykreslí hranou lepší čáru.

 V předpažení držíme kruh. Otáčením kruhu jako volantem přešlapujeme 

z lyže na lyži a zatáčíme.

 Při jízdě ruce v upažení. Nakláníme se k vnější lyži jako křídla letadla.

 Ve spádnici vyznačíme místa ( hůlky, rukavice, kloboučky, kužele), kde 

budeme zatěžovat  levou nebo pravou lyži.
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 Střídavé zatěžování nohou provádíme na signál (akustický, na znamení 

rukama) instruktora. 

   Odskoky z horizontální polohy lyží (vrstevnice) odskakují žáci do spádnice a      

ihned sjíždějí. 

 Počtář – děti si počítají do 3 – každé číslo určuje určitý pohyb při jízdě.

Svišť – stejně jako svišť vykoukneme z úkrytu a opět se schováme. 

 Dýcháme do rytmu – nádech zvýšení a výdech snížení.

2.5.13 Cvičení na stabilizaci trupu a horních končetin

 Držíme hole v předpažení.

 V předpažení hole položíme na zápěstí.

 Pří jízdě držíme hole ve vzpažení.

 Hole dáme za kolena. 

 Spojíme hole okolo těla poutky – ruce položíme na hole.

 Zapažíme, hole na bedra.

 Jedna hůl vzadu na bedrech – druhou tlačíme na proti pánvi.

 Ruce v bok.

 Ruce spojíme za zády.

 Ruce zkřížíme na prsou.

 Ruce položíme na hlavu.

 Klaun – dítě si zvolí samo různé postoje a pohyby při jízdě 

2.5.14 Cvičení ve dvojicích 

 Jízda vedle sebe, nedrží se za ruce. Kdo dojede nejdál?

 Závody dvojbobů – jedou za sebou, drží se v pase – kdo dojede nejdál?

 První z dvojice pokládá během jízdy předměty na sníh, druhý z dvojice je 

sbírá – která dvojice je sebere na nejkratším úseku?
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 Děti jedou vedle sebe a vzájemně si házejí předmětem – která dvojice stihne                         

přehodit vícekrát na daném úseku? 

2.5.15 Cvičení ve skupině 

 Tři děti se drží za ruce, tahem střídavě předjíždí střední lyžař oba krajní a 

opačně.

 Jedno z dětí předvádí během jízdy cviky a ostatní je pak napodobují.

 Během jízdy děti dělají různé pohyby, na signál zůstanou v dané poloze jako 

sochy a tak musí dojet až  učiteli.  

 Děti jedou v řadě za sebou, drží se v pase střídavě dělají dřep a vztyk. Dřep a 

vztyk ve vlnách.
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2.6 Bezpečnost na lyžařských tratích

Lyžařský výcvik v zimní zasněžené přírodě sebou přináší nejen mnoho 

pozitivních zážitků a osvěžení, ale skrývá v sobě i určité nebezpečí, které se zvyšuje 

nezkušeností lyžařů. Základní znalostí o pobytu v zimní přírodě, chování na lyžařských 

tratích a úrazové prevenci jsou nezbytné pro zdárný průběh výcviku. Instruktor lyžování 

působí nejen jako učitel jízdy na lyžích, ale i jako poradce vhodné výzbroje a výstroje a 

jako vzor bezpečného a vhodného chování v horském terénu (Psotová, 2006).

Pohyb na sjezdových tratích upravuje tzv. „Bílý kodex“ viz. příloha 8.2, který 

vydala mezinárodní lyžařská federace.

Při lyžařském výcviku jezdíme většinou v družstvu. Kromě všech těchto pravidel 

platí pro družstvo ještě další zásady:

1. Volba místa pro zastavení

- s družstvem zastavujeme vždy na přehledném, dobře viditelném místě na okraji 

tratě.

2. Zastavení

- každý další přijíždějící člen zastavuje vždy pod družstvem.

3. Zahájení jízdy a sjezd šikmo svahem

- každý, kdo vjíždí na sjezdovou trať nebo jede šikmo svahem musí dávat pozor a 

sledovat vše pod sebou i nad sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí pro svou 

osobu i jiné. Stejně je třeba se chovat při zahájení jízdy po každém oblouku.

4. Přehlednost trati

- zásadně necvičíme v úzkých a nepřehledných úsecích sjezdové tratě.

5. Jízda „v hadu“

- způsob jízdy bezprostředně za sebou (v hadu) je možný pouze na širokých a 

přehledných místech nebo při malé hustotě lyžařů.
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6. Jízda na vleku

- do fronty před jízdou na vleku či lanovce se řadíme v pořadí ve kterém jsme 

přijeli. Po vyjetí nahoru opustíme výstupní prostor a čekáme na volném 

prostranství.

7. Organizace družstva

- při zastávce na sjezdové trati stojí učitel čelem ke slunci nebo proti větru. 

Členové družstva stojí naopak zády ke slunci či větru a mohou tak neohroženě

sledovat pokyny učitele.

Cestou ke snížení úrazovosti je snažit se ovlivnit jednání jedince tak, aby si byl 

vědom možnosti vzniku úrazu a aby věděl jak úrazu předejít. Učitel by tedy měl při 

lyžařské výcviku podle Gnada (2006):

- poučit účastníky o zásadách úrazové zábrany

- prověřit, zda jsou účastníci zdrávi a vyloučit nemocné, zraněné a nadměrně 

unavené jedince

- nepřipustit k výcviku účastníky bez odpovídající výstroje a funkční výzbroje

- dodržovat zásady výcviku vzhledem k věku a fyzickým možnostem účastníků

- zvolit vhodný a bezpečný terén dle obsahu učiva, věnovat zvýšenou pozornost 

při výcviku v obtížných terénních, sněhových a povětrnostních podmínkách

- dodržovat zásady pobytu na horách, pravidla pro uživatele běžeckých a 

sjezdových tratí, bezpečnostní předpisy pro jízdu na vlecích a lanovkách, dbát 

pokynů Horské služby

- včas varovat před nebezpečím, mít přehled o všech účastnících

- dbát na bezděčnost při přepravě na jiné místo

- ovládat zásady první pomoci, o každém poranění uvědomit vedoucího zájezdu a 

lékaře a sepsat záznam o úraze.  

Značení sjezdových a běžeckých tratí podléhá v současnosti mezinárodním 

normám přesto zde existují různé odchylky. Celkově vzato se však nyní v alpských 

zemích, včetně ČR, postupuje podle jednotných hledisek. Bylo dosaženo dohody o 

následujících ustanoveních a značeních.
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Rozdělení sjezdových a běžeckých tratí

Modrá – lehké sjezdové a běžecké tratě ( sklon do 25%).

Červená – středně obtížné sjezdové a běžecké tratě ( sklon do 40%).

Černá – obtížné sjezdové a běžecké tratě (sklon nad 40%).

Značení na sjezdových a běžeckých tratích

Ukazatelé sjezdových tratí

Kulaté ukazatele sjezdových a lyžařských tratí  v uvedených barvách modré, 

červené a černé mohou obsahovat různé informace:

- buď název tratě (sjezdovka nebo běžecká trať „Olympia“ nebo konstantní číslice 

s označením trasy)

- malé pořadové číslice udávající na sjezdových tratích pořadí ukazatelů přičemž 

se s nejvyšším číslem začíná u horské stanice

- kilometrovníky u lyžařských tratí (Kolektiv autorů, 2004).
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2.7 Výstroj a výzbroj

1. Vázání 

Nebezpečí zranění při pádu je u dětí díky jejich pružnosti a kloubní pohyblivosti 

menší než u dospělých. V každém případě je ale bezpečnostní vázání naprostou  

nutností. Velice důležité je, aby dítě dokázalo do vázání i v relativně těžkých 

podmínkách samo nastoupit. Dbáme na montáž a seřízení. Ideálně před začátek zimní 

sezóny necháme v servisu vázání překontrolovat a znovu seřídit podle váhy a umění 

dítěte. Je vhodné podobnou kontrolu opakovaně realizovat i v průběhu zimní sezóny.

Bezpečnostní vlastnosti se u vázání uvádějí podle vypínací síly která je 

vyjádřena v tzv. DINech (Treml, 2006).

DINy vyjadřují poměr věku, technické úrovni, výšce a hmotnosti lyžaře. Horní 

hranice na vázaní je jedna z kriterií při výběru vázání.

- děti do 10 let – stupnice do 3 DINů

- děti 10-16 – stupnice do 6 DINů

- ženy – stupnice do 3 DINů

- dospělí muži – stupnice do 10 DINů 

- sportovní lyžaři – stupnice do 14 DINů

- závodní lyžaři – stupnice do 18 DINů (Gnad, 2006).

Některé firmy nabízejí pro děti tzv. sety- lyže s namontovaným vázáním, které 

jsou technicky i vizuálně sladěny. Jsou to většinou výrobky dobré kvality a cenově je 

tato investice většinou výhodná (Treml, 2006).

2. Boty

Výběru bot věnujme speciální pozornost. Děti v lyžařích botách často celý den 

chodí stoupají i stojí a v době odpočinku ve výuce nemají většinou možnost se přezout. 

Boty musí být pohodlné, dobře padnoucí, nesmí tlačit, měly by dobře tepelně izolovat a 
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zároveň chránit proti vlhkosti. To všechno moderní dětské boty splňují a je pouze 

potřeba při jejich nákupu tyto podmínky vyžadovat. Velikost bot na několikery ponožky 

s perspektivou ubírání vrstev  je noha dítěte dorůstá, není nejlepší řešení. V nových 

botách dítě vůbec nemůže pohybové impulsy z chodidla přenášet přes vrstvy ponožek 

na lyži. Když vrstvy díky zvětšení chodidla odstraníme boty už jsou vyšlapané a 

nekvalitní.

U nejmenších dětí (3-5 let) jsou vhodné boty se zadním nástupem, snadněji se 

obují. U děti 6letých a starších už mohou být boty přezkové. V začátku jsou díky 

tvrdosti  pro dítě nepohodlné a chvíli trvá, než si na nové boty zvykne.

3. Hole

V úvodních lekcích lyžařské výuky u nejmenších dětí nejsou lyžařské hole 

nutnosti. V některých případech mohou dokonce malé lyžaře rušit. Lyžařské hole pro 

děti vybíráme lehké, mohou být o něco delší než doporučované pro dospělé (Treml, 

2006).

Délku volíme – hůl uchopíme rukou za rukojeť ve svislé poloze a ve stoji 

v obuvi s nízkým podpatkem ji postavena zem před nohu. Při správné délce by měl být 

v loketní kloubu 90°.  Této délce můžeme případně přičíst ještě 5 cm (Gnad, 2006).

Důvodem není postupné dorůstání dětí, ale možnost snadnější opory při chůzi a 

sjíždění, a tím vytvoření lepší rovnováhy. S ohlede na bezpečnost dětí doporučujeme:

- hole s nahoře široce ukončenou rukojetí

- hole, které se při pádu ohnou nikoliv zlomí 

- dostatečně široký talíř, aby se nebořily.

4. Oblečení

Oblečení pro lyžování dětí musí být funkční a příjemné. Současní výrobci 

vybavují dětské oblečení stejnými vymoženostmi jako oblečení dospělých. S ohledem 

na širokou škálu dětských aktivit na sněhu je vysoká odolnost proti vlhkosti a zároveň 

dostatečná prodyšnost, zabraňující pocení, naprostou podmínkou pro výběr dětského 

oblečení.

Při celkové skladbě oblečení pro děti platí pravidla o nutnosti využívat více 

vrstev jako u dospělých. Základem je vrstva spodního prádla z materiálů, které se 
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vyznačují schopností odvádět pot od těla a zároveň tepelně izolovat. Jako střední vrstva

je vhodná fleecová mikina, určitě je vhodnější než teplý vlněný svetr. Při pobytu 

v mimořádně chladné prostředí můžeme přidat další fleecovou mikinu. Lyžařská bunda 

by měla mít dostatečný počet odvětrávacích otvorů, kapuci, množství specializovaných 

kapes a protisněhový pás zabraňující pronikání sněhu pod svrchní část oděvu. Dětské 

lyžařské kalhoty by měly mít zvýšený pás na zádech, šle a v nohavicích návleky pře 

lyžařské boty zabraňující vniknutí sněhu do bot, tzv. snowcatchery.

Obzvláště pro malé děti je vhodnější kombinéza než oteplovací kalhoty  bunda. 

Lépe chrání před vnikání sněhu a dobře tepelně izoluje.

Vhodné jsou čepice se speciální vložkou z windstopperu, která chrání před 

větrem a vlhkostí a zároveň zajišťuje odpovídající prodyšnost, Hlavy se tak v čepici 

nepotí. Na pohled „efektivní“ čepice s bambulemi, rohy a podobnými ozdobami nejsou 

též vhodné, jedna jsou těžké a jedna při každém pohybu padají z hlavy nebo do očí.

5. Přilba

Při současné přeplněnosti sjezdových tratích a způsobu jízdy většiny dospělých 

lyžařů je používání přilby u dětí naprostou nutností. Nebezpečí nehrozí z vlastního pádu 

dítěte při jízdě, ale především ze srážky s nějakým dospělým. Jak tedy budeme vybírat 

vhodnou přilbu:

- materiál přilby by měl být z tvrzených plastů, které doplňují laminátová a 

uhlíková vlákna, stavba přilby je potom pevná a relativně lehká

- vnitřek přilby by měl být vypolstrován měkkými materiály, lépe sedí na hlavě a 

termovrstva v polstrování chrání před chladem

- maximální důraz klademe na odpovídající velikost, pod přilbou není vhodné 

používat čepici nebo čelenku, při extrémně mrazivém počasí mohou děti použít 

tenkou lyžařskou kuklu. Doba používání by neměla přesáhnout 2-3 roky, potom 

dítě přilbě „uroste“

- přilbu zásadně nepůjčujeme dalším dětem, také zapůjčená přilba z půjčovny by 

měla být pouze krajním a výjimečným řešením

- dítě může přilbu skvěle využít i pro ostatní sporty např. sáňkování, bobování, 

bruslení i při dalších zimních radovánkách.
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6. Rukavice       

Rukavice stejně jako ostatní dětské oblečení mají dva základní úkoly:

- zajistit tepelnou izolaci na rukou

- ochránit před vlhkostí nebo zraněním o hrany lyží – tato vlastnost je u dětí 

daleko důležitější než u dospělých.

Pro děti jsou velice vhodné palčáky nevadí jim menší citlivost při některých 

činnostech. Všechny dětské rukavice by měly být vybaveny ochrannou manžetou 

proti vniknutí sněhu do rukavice nebo do rukávu kombinézy.

7. Brýle

Brýle nejsou pouze módním doplňkem, ale účinnou ochranou očí před UV-

záření nebo před hustým sněžením. Dítě by mělo mít brýle na očích vždy, když se 

pohybuje na sněhu. Nejlevnější brýle nebývají rozhodně ty nejlepší. Kvalitní UV-

filtr při špatné viditelnosti zvýrazní kontrasty na sněhové pokrývce. Měkký 

flexibilní rám, který příjemně přilne na tvář dítěte, svědčí o dobře vybraných 

brýlích. Důležité je dostatečné odvětrávání (Treml, 2006). 
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3. Cíle a úkoly práce

Cílem této práce je navrhnout a ověřit výukový program pro děti mladšího 

školního věku, spojením her a cvičení z naších a světových metodických řad. Další částí 

práce je vytvoření baterie cvičení na rozvoj lyžařských dovedností.

Pro dosažení námi zvoleného cíle, a za účelem kvalitního zpracování diplomové 

práce a ověření naší práce jsme stanovili následující úkoly:

- lineární rešerše odborné literatury týkající se metodiky lyžování dětí mladšího 

školního věku

- lineární rešerše odborné literatury ze světových metodik lyžování

- vytvořit program 4 denní výuky

- prakticky ověřit navržený program

- zpracovat výsledky a sestavit příslušné závěry praxe. 
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4. Metodika výzkumu

4.1. Charakter výzkumu

Jedná se o případovou studii deskriptivního charakteru  a analýzu dokumentů 

s charakterem kvalitativního výzkumu.

Základní metodou deskripce je zúčastněné pozorování v průběhu a ověřování 

programu (Hendl, 2005). 

4.2. Výzkumné metody a postup řešení

Jako hlavní metodu jsme použily zúčastněné pozorování. Zúčastněné pozorování 

je možné popsat, co se děje, kdo nebo co se účastní dění, kdy a kde se věci dějí, jak se 

objevují a proč. Tato strategie se soustřeďuje na hloubkový popis a analýzu nějakého 

jevu.

Pozorovatel nefunguje jako pasivní registrátor dat, který stojí mimo 

předmětovou oblast, nýbrž se sám účastní dění v sociální situaci, v niž se předmět 

výzkumu projevuje. Je v osobním vztahu s pozorovanými, sbírá data, zatímco se účastní 

přirozeně se vyvíjejících životních situací. To vede k těsnějšímu přiblížení k předmětu a 

k možnosti odhalit vnitřní perspektivy účastníků. 

Zúčastněné pozorování v sobě nese znaky kvalitativní metody v tom, že ho nelze 

plně standardizovat. Nepředpisuje žádnou specifickou metodu zaznamenávání 

informací (Hendl, 2005).

Hlavním prostředkem  záznamu byly terénní poznámky. Zásady pro tvorbu 

podle Hendla (2005):

 Vytvoření si jednotného systému, který dovoluje zachytit informaci 

jednoznačně a úplně.

 Provádět popis přímo na místě. Přitom se mohou použít zkratky nebo 

symboly.
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 Záznam co možná nejdříve a rutinně doplňovat o další podrobnosti, aby 

byl pokud možno úplný.

Další metodou byla analýza dokumentů, která patří k standardní aktivitě ve 

kvalitativním výzkumu.

Rozmanitost dokumentů znamená první výhodu této strategie (Mayring, 1990). 

Otevírá přístup k informacím, které by se jiným způsobem těžko získaly. Druhou 

výhodou je okolnost, že data nejsou vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení, jež 

vznikají při uskutečňování rozhovorů nebo pozorování, měření nebo testování. Mluvíme 

o nereaktivním způsobu sběru dat. 

Při analýze dokumentů se obvykle postupuje podobně jako při záznamu 

pozorování. Například se navrhne kategorizační systém a postupně se vyhledávají 

výskyty představitelů dané kategorie (Hendl, 2005).

4.3. Výzkumný soubor

Sledovanou skupinu tvořily Japonské základní školy z Osaky, Tokia a 

Hiroshimi. Jednalo se o tři na sobě nezávislé  skupiny. Každá byla složena z chlapců 

a dívek stejného věku mezi 7- 8 roky. Skupiny byly po 14 členech.

Jednalo se o skupiny začátečníku. Všechny děti z těchto skupin nikdy neměly 

zkušenost s lyžováním a některé poprvé viděly sníh. Ověřování a zúčastněné 

pozorovaní probíhalo v těchto třech skupinách, které na sebe časově navazovaly. 

Díky tomu byly zajištěné podobné povětrnostní podmínky.

Jednalo se o náhodný výběr. Skupiny už předem rozdělili učitelé těch daných 

škol a instruktoři byli ke skupinám dosazování náhodně.

Výsledky nemohou být přímo zobecnitelné, ale ukazují na možné způsoby 

výuky lyžování u dětí 6 – 9 let.  
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4.4. Design výzkumu

Místo konání výuky

Kurzy probíhaly  v Japonském lyžařské středisku Hachi Kogen, které se nachází 

na ostrově Hokaido v provincii Yabu. Středisko se soustředí na výuku těchto 

kurzů a proto jsou vleky a sjezdové tratě k tomuto účelu přizpůsobeny a 

upravovány. Tyto školní kurzy měli v areálu  k dispozici 9 sedačkových lanovek a 

3 pohybující se koberce.

Ubytování

Děti byly ubytovaní v Park hotelu, který se nachází 100m od spodní stanice 

lanovek. Ubytování se nacházelo v pěti lůžkových pokojích, kde děti spali na 

tatamech. Sociální zařízení bylo společné pro patro. Koupání probíhalo 

v hotelových lázních „ofurech“.  Stravování bylo přímo v hotelu.

Organizace kurzu

Organizaci zajišťoval zástupce hotelu. O program výuky se starala lyžařská 

škola v zastoupení instruktorů – japonských nebo evropských, pod dozorem 

učitelů, kteří kontrolovali naši práci a přístup k výuce.

O aktivity mezi výukou a o dozor se starali učitelé té dané školy. 

Charakteristika dětí na kurzu

Lyžařského kurzu se účastnily tři skupiny po 14 dětech ve věku 7 – 8 let. 

První skupinu tvořilo 8 chlapců a 6 dívek. Tato skupina byla velmi vyrovnaná, 

až na jednoho chlapce, který na svůj věk byl menšího vzrůstu a jedna dívka měla 

nadváhu. 

Druhou skupinu tvořilo 5 chlapců a 9 dívek. V této skupině byli 1 chlapec a 1 

dívka s nadváhou a jeden chlapec hypokynetický a 2 chlapci hyperaktivní. Většina 

dětí viděla skoro poprvé sníh v horském prostředí.

Třetí skupinu tvořilo 7 chlapců a 7 dívek. V této skupině byla jedna dívka 

s akcelerovaným vzrůstem a jedna s nadváhou. Jeden chlapec hyperaktivní. 
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Charakter mé role zúčastněného pozorovatele

Moje role vyplývala z funkce lyžařského instruktora pod lyžařskou školou 

v Park hotelu ve středisku Hachi Kogen. Mezi mé povinnosti patřilo vyučování  na 

jednotlivých lekcích, a zúčastnění se zábavného večeru pořádaného žáky.

Ve volném čase jsem zapisoval reakci žáků na program výuky, zapisoval si je do 

připravených formulářů a podle reakcí program upravoval.
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5. Výsledky a diskuse

5.1 Použitá cvičení

 V kruhu u sebe – každý přidržuje před sebou jednu hůlku, která se lehce 

dotýká špičkou země – na povel si vymění pozice – možnost střídat směr 

nebo i ob jednoho.

 Rozcvičení v kruhu – každý žák vybírá jedno cvičení – koordinované 

učitelem. 

 „Honzo vstávej“ viz příloha 4.

 Slalom z holí (kuželů) – formou soutěže dvou a více týmů

o běh

o běh pozadu – nazpátek běh

o válet sudy podél tratě – nazpátek běh 

o poskoky po jedné noze – nazpátek běh.

 Hra na babu 

o jednotlivě

o po dvojicích – drží se za ruce.

 Rovnovážná cvičení bez holí  

o stoj na jedné noze

o ve stoji před kopávat a zakopávat  - střídat nohy

o holubička.

 Koulovaná.

 Děti položí hole na sníh vedle sebe a soutěží, kdo rychleji navlékne obě 

poutka holí. 

 Chůze s holemi – střídavé píchání, soupaž.

 Pád na záda ( kolíbka) – vstávání s oporou o hole.

 Kdo udělá nejdelší skok z místa – zhoupnutí v kolenou odraz vpřed.

 Dvě děti uchopí hole, jeden za poutka druhý za kolečka – točení dokola.

 Chůze sunem na jedné lyži s oporou holí v terénu.
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 Koloběžka – žáci stojí na jedné lyži – a druhou nohou bez lyže se odrážejí. 

 Čapí kroky během jízdy na jedné lyži.

 Na dojezdu zastavit bokem (hockey stop) při jízdě na jedné lyži.

 Děti při jízdě chytají míček a nazpátek hází učiteli.

 Zdravíme sluníčko hluboké předklony  postupně snižujeme.

 Náklony do stran – letadlo.

 Zvedání špiček, patek a celých lyží za jízdy v přívratné a paralelní jízdě.

 Přestupování do druhé stopy při paralelní jízdě.

 Přívraty a odvraty na místě.

 Ve dvojících vedle sebe uchopit se za ruce – střídavě podřep vztyk (motor).

 Ve dvojicích chytnout se za paže – stoj na jedné noze střídavě levá, pravá.

 Každý krok spojíme s podřepem, zhoupnutí v kolenou.

 Chůze ve snížení – zvýšení jako obr, slon.

 Chůze rychlé kroky – jako mravenec.

 Chůze plíživé kroky – jako kočka.

 Podjet bránu z holí – postavíme ze tří holí.

 Malé poskoky během jízdy – přeskoky překážek (lano…).

 Během jízdy děti zasahují cíl blízko trasy jízdy (nábojem jsou sněhové 

koule, cílem je obrázek, sněhulák….).

 Sbírání předmětů během jízdy položených vedle trasy.

 Jízda „po čtyřech“ – děti se chytí špiček lyží a drží se jich až do zastavení.

 Jízda pozpátku – jen na bezpečném krátkém úseku.

 Přívrat při jízdě, „hrajeme si na sněhový pluh“.

 Střídat paralelní a přívratné postavení, zrychlovat změnu, reagovat na značky 

(u značek pluh).

 Přívratné postavení zaujmout nadskočením.

 Sjezd mezi překážkami, reakce na zúžení stopy a přívratného postavení 

„sněhový pluh jede po silnici, kde jsou auta, a nesmí se jich dotknout“.

 Zastavit před překážkou (hůlky do tvaru pluhu…).

 Zastavit na signál na co nejkratší dráze.  
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 Projíždění slalomu – negativní (žáci projíždí středem mezi kužely), 

vertikální (slalomové tyče jsou nad sebou v jedné linii). 

 Jízda šikmo svahem:

o pádlování na vnější straně

o mávání do údolí

o přešlapování do vyšší stopy

o indiáni – střílet ze svahu dolů.

 Girlandy.
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5.2 Návrh výukového programu  lyžování

1. Den

 Dopoledne

Cílem jsou koordinační cvičení a přivykání na výstroj a výzbroj formou her na 

sněhu bez použití lyží.  

Cvičení  

 V kruhu u sebe – každý přidržuje před sebou jednu hůlku, která se lehce 

dotýká špičkou země – na povel si vymění pozice – možnost střídat směr 

nebo i ob jednoho.

 Rozcvičení v kruhu – každý žák vybírá jedno cvičení – koordinované 

učitelem.

 „Honzo vstávej“.

 Slalom z holí (kuželů) – formou soutěže dvou a více týmů

o běh

o běh pozadu – nazpátek běh

o válet sudy podél tratě – nazpátek běh 

o poskoky po jedné noze – nazpátek běh.

 „Hra na babu“.

o jednotlivě

o po dvojicích – drží se za ruce.

 Rovnovážná cvičení bez holí  

o stoj na jedné

o ve stoji před kopávat a zakopávat  - střídat nohy

o holubička.

 „Koulovaná“.

 Vysvětlení správného držení holí.

 Děti položí hole na sníh vedle sebe a soutěží, kdo rychleji navlékne obě 

poutka holí.

 Chůze s holemi – střídavý pohyb paží, soupaž.
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 Pád na záda ( kolíbka) – vstávání s oporou o hole.

 Kdo udělá nejdelší skok z místa – zhoupnutí v kolenou odraz vpřed.

 Dvě děti uchopí hole, jeden za poutka druhý za kolečka – točení dokola.

 Odpoledne 

Cílem jsou základní lyžařské dovednosti formou:

 Jízda na jedné lyži s holemi.

– mírný svah s dojezdem do roviny

 Rovnovážná cvičení na místě na obou lyžích s holemi.

 Cvičení v pohybu.

Cvičení

 Vysvětlení nazouvání do vázání.

 Vysvětlení postavení na jedné lyži – ukázka klouzavého pohybu.

 Chůze sunem na jedné lyži s oporou holí v terénu.

 Koloběžka.

      Nácvik jízdy na jedné lyži po spádnici:

 Vystupování stranou.

 Jízda po jedné lyži.

 Čapí kroky během jízdy.

 Na dojezdu zastavit bokem (hockey stop).

 Vícenásobné hockey stopy.

 Jízda bez holí.

 Děti při jízdě chytají míček a nazpátek hází učiteli.

 Překážková dráha – vlny, slalom.
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Rovnovážná cvičení na místě na obou lyžích s holemi:

 Vysvětlení základního postavení – na rovině.

 Pokrčování v kolenou.

 Zdravíme sluníčko hluboké předklony  postupně snižujeme.

 Přenášení váhy dopředu, dozadu, do stran.

 Zavřeme oči – přepadáváme dopředu a dozadu.

 Poskoky z podřepu.

 Náklony do stran – letadlo.

 Zvedání špiček, patek a celých lyží.

 Přestupování do druhé stopy.

 Přívraty a odvraty.

 Ve dvojících  vedle sebe uchopit se za ruce – střídavě podřep vztyk 

(motor).

 Ve dvojicích chytnout se za paže – stoj na jedné noze střídavě levá, 

pravá.

Chůze v hadu nebo v kruhu s pomocí holí:

 Každý krok spojíme s podřepem, zhoupnutí v kolenou.

 Chůze ve snížení – zvýšení jako obr, slon.

 Chůze rychlé kroky – jako mravenec.

 Chůze plíživé kroky – jako kočka.

 Chůze v terénu – nerovnosti, mírný sklon.
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2. Den

 Dopoledne 

Cílem je nácvik přívratného postavení při jízdě po spádnici a zastavení

Cvičení

Výstupy:

 Výstup stranou – vysvětlení.

 Střídání malých a velkých kroků – „schody“.

 Výstup odvratem - kdo udělá na sněhu nejhezčí vánoční stromeček, rybí 

kost.

Jízda přímo po spádnici: 

 Vysvětlení základního sjezdového postavení.

 Jízda v základním sjezdovém postavení.

 Podřepy v kolenou.

 Hluboké předklony ke kolenům a postupně snižujeme.

 Podjet bránu z holí.

 Malé poskoky během jízdy – přeskoky překážek (lano…).

 Zvedat střídavě patky lyže.

 Během jízdy děti zasahují cíl blízko trasy jízdy (nábojem jsou sněhové 

koule, cílem je obrázek, sněhulák….).

 Sbírání předmětů během jízdy položených vedle trasy.

 Rozšiřování a zužování stopy během jízdy – využití překážek (kužele…).

 Opakované nabírání sněhu během jízdy a vyhazování ho nad hlavu.

 Jízda „po čtyřech“ – děti se chytí špiček lyží a drží se jich až do 

zastavení.

 Jízda pozpátku – jen na bezpečném krátkém úseku.
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Nácvik přívratného postavení:

 Z paralelního postavení úkrokem jedné lyže dosahujeme oboustranného 

přívratu – střídání pravé i levé lyže.

 Z paralelního postavení vyskočíme do oboustranného přívratu.

 Vysunutím obou patek lyží dosáhneme oboustranného přívratu.

 V přívratném postavení se snažíme dostat lyže na hrany a zpět na plochy.

 Střídání širokého a úzkého pluhového postavení s pomocí holí.

 Pomocí náklonu vpřed snížíme tlak na patky lyží a ulehčíme posunu lyží 

do přívratu, opačně vyzkoušíme – při záklonu, ztížené (špatné postavení).

 Odpoledne

Cílem je zvládnutí oblouků v přívratném postavení.

Cvičení

Jízda po spádnici v přívratném postavení:

 Přívrat na konci jízdy.    

 Přívrat při jízdě, „hrajeme si na sněhový pluh“.

 Podřepy v kolenou.

 Střídat paralelní a přívratné, zrychlovat změnu, reagovat na značky (u 

značek přívratné postavení).

 Přívratné postavení zaujmout nadskočením.

 Sjezd mezi překážkami, reakce na zúžení stopy a přívratného postavení 

„sněhový pluh jede po silnici, kde jsou auta, a nesmí se jich dotknout“.

 Zastavit u značky.

 Zastavit před překážkou (hůlky do tvaru pluhu…).

 Zastavit na signál na co nejkratší dráze.
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Jednotlivé oblouky v přívratném postavení:

 Jeden oblouk ze spádnice - cvičit na obě strany, poloměr vytyčíme holemi 

nebo kužely.

 Využíváme pomocná cvičení :

o ruce na vnější koleno

o „letadlo“

o dolní ruka v bok, horní ruka 

předpažit povýš, obě paže natočit ze svahu

o hrotem vnější hole tahat čáru.

 Oblouk přes spádnici – cvičeni viz. předchozí.

  

3. Den

 Dopoledne

Cílem je zvládnutí jízdy na vleku a nácvik jízdy v přívratném postavení při ztížených 

podmínkách.

Cvičení

Jízda na vleku:

 Nácvik jízdy na vleku – vysvětlení.

 Žáci se vzájemně tahají na hůlce.

 Jízda na vleku bez holí.

 Jízda na vleku s holemi.

Oblouky v přívratném postavení:

 Opakování  jednotlivých oblouků.

 Slalom – změna rychlosti a  poloměru oblouků.

 Projíždění slalomu – negativní, vertikální.

 Cvičení :

o obě ruce na vnější koleno

o superman – vnější ruka v bok
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o různá napodobení zvířátek během jízdy (slon, čáp, 

žirafa…) 

o Střídavé zatěžování nohou provádíme na signál 

(akustický, na znamení rukama) instruktora

o hrotem vnější hole tahat čáru.

 Volná jízda.

 Odpoledne

Cílem je  zvládnutí jízdy šikmo svahem v paralelním postavení a následné 

oblouky v paralelním postavení lyží.

Cvičení

Opakování oblouků v přívratném postavení.

Jízda šikmo svahem:

 Nácvik základního sjezdového postoje.

 Jízda šikmo svahem

o pádlování na vnější straně

o mávání do údolí

o přešlapování do vyšší stopy

o indiáni – střílet ze svahu dolů.

 Girlandy.

Nácvik oblouků v paralelním postavení: 

 Jednotlivé oblouky ze spádnice.

 Navazované oblouky.

 Jízda v hadu.

 Opakování cvičení.



65

4. Den

 Dopoledne

Cílem je zdokonalení jízdy v paralelním postavení a ukončení kurzu pořádanými 

závody.

Cvičení

Jízda v paralelním postavení:

 Volné jízdy.

 Opakování.

 Závody mezi družstvy.
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5.3 Průběh výuky

1. Den

 Dopoledne

U všech skupin jsme cvičení seřazovali podle programu s občasnými 

úpravami podle podmínek.

1) S první skupinou jsme program stihli celý bez sebemenších problémů. 
Výhodou byla dobrá znalost angličtiny jednoho z žáků, což velmi ulehčilo 
organizaci her.

2) Tato skupina byla  pomalejší a to díky únavě způsobené dlouhou cestou do  
střediska. Z toho důvodu jsme vynechali – koulovanou a hru na babu, které 
mají spíš charakter zpestření  výuky.

3) Tito žáci zvládli vše bez nutnosti většího množství opakování jednotlivých 
činností.

 Odpoledne 

Všechna cvičení jsme prováděli na rovině až na jízdu po jedné lyži kde 

bylo využito mírného 15m svahu s dojezdem do roviny. Při chůzi po rovině  se 

osvědčil pohyb s občasným přejížděním terénních nerovností nebo zařazení 

občasných skoků nebo překroků překážek, které hlavně zaujalo chlapce a  k 

našemu překvapení i některé dívky . 

1) U této skupiny jsme vynechali opakování rovnovážných cvičení bez lyží při 

rozcvičce. Tato skupina se jevila jako schopnější ale při nácviku jízdy na jedné 

lyži začali mít 2 žáci problémy s rovnováhou – těžko zvládali cvičení – čapí 

kroky a opakované hockey stopy. S dalšími skupinami jsme cvičení opakovali.

2) Celý program probíhal plynule. První problémy  se vyskytly při jízdě na 

jedné lyži a to u většiny   s koordinaci při hockey stopech. Cvičení jsme 

zopakovali na místě a poté ho slabší žáci zvládli bez komplikací.
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3) Tito žáci potřebovali na zvládnutí výuky víc opakovaní daných cvičení. 

Nevýhodou bylo 10cm nového sněhu, který žákům znesnadňoval pohyb.

2. Den

 Dopoledne 

Pokud areál nenabízí svah z dojezdem do roviny nebo do proti svahu 

doporučujeme nejdříve použít cvičení na přívratné postavení a vysvětlit jim 

způsob zastavení v přívratném postavení. Osvědčilo se i používaní pomůcek 

především 15m lana nebo kuželů. Pro organizaci výuky je dobré označit místo 

začátku cvičení a trasu výstupu. Děti jinak měli tendenci vystupovat trasou 

sjezdu a nebo si cvičení zkracovali. 

U čtvrtiny žáků se vyskytli problémy s výstupy. Proto doporučuji při 

nezvládnutí výstupu stranou znovu zopakovat ukázku s vysvětlení nebo pomoct 

žákovi s výstupem pomocí hole (učitel i žák stoupají v bočném postavení, učitel 

jde nad žákem, který se přidržuje jeho hole). 

Pro zpestření výuky se nám osvědčilo z každé části na konci nechat děti 

vybrat cvičení, které je nejvíce zaujalo. Což nám pomohlo při výběru tohoto 

zásobníku. 

 Odpoledne

Opět doporučujeme používaní pomůcek. Hlavně kužely, hole žáků. 

Použití vleku doporučujeme až po zvládnutí jízdy v přívratném postavení po 

spádnici a bezpečném zastavení. 

Na začátku lekce je dobré zopakovat cvičení s předešlé pro 

jednoduší nácvik nové dovednosti.U všech skupin se vyskytly tytéž problémy 

v úvodní časti při nácviku jízdy po spádnici v přívratném postavení. Největší 

problémy byly s přechodem z paralelního postavení do přívratného, kdy je 

potřeba aby tlak směřoval na patky vázaní, pro provedení přívratného postavení . 

Nejjednodušší pomoc je, když instruktor jede pozadu a přidrží žákovy špičky 
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lyží. Střídat jízdu s dopomocí se samostatnou jízdou žáka. Když se nedaří opět 

zopakovat cvičení na místě.

3. Den

 Dopoledne

Po zopakování jednotlivých oblouků na obě strany nás v této lekci čekala 

jízda na vleku, ve středisku se nacházely jenom sedačkové lanovky kde stačilo 

vysvětlení nástupu a výstupu. Na sedačkové vleky doporučujme aby na začátek 

jezdily jenom dvě děti, které se lépe srovnají na sedačku a při výstupu je 

snadnější dopomoc. U nás v Čechách doporučujme, aby se děti rozdělily mezi 

dospělé jedoucí na vleku pro zvýšení bezpečnosti.

U většiny dívek a i některých chlapců se projevil syndrom nového kopce, 

kdy při opakování jednotlivých oblouků zapomněly vše co do té doby ovládaly. 

Po překonání této bariéry jsme začali nacvičovat navazované oblouky 

v přívratném postavení v předem připraveném slalomu. Tato soubor těchto cviků 

patřil mezi základní, které se v dalších modifikacích budou používat v další části 

výuky. Po  zvládnutí těchto cvičení jsem pro pestrost zařazoval další cvičení 

z baterie viz. kapitola 2.8.

 Odpoledne

Po zopakování předešlých dovedností. Jsme přešli k nácviku paralelního 

postavení. Po vysvětlení základního sjezdového postavení jsme přešli k nácviku 

jízdy šikmo svahem.

U jízdy v paralelním postavení doporučuji začít s navazovanými oblouky přes 

celou sjezdovku a využít pro začátek mírný svah.

1) S touto skupinou jsme museli delší dobu opakovat oblouky v pluhovém 

postavení. S jízdou šikmo svahem nastali i poloviny dětí problémy 

s udržením paralelního postavení lyží. Proto jsme začali s děti jezdit v širší 

stopě. Cvičení jsem zpestřil – hrou na mašinku – stopa po lyžích musela být 

rovná a úzká. Tato motivace výuku urychlila. 



69

2) Tato skupina cvičení po 3 až 4 zopakovaní prováděla bez větších problémů.

3) Zde se vyskytly komplikace při jízdě girland, kdy 3 dívky nebyly schopny 

cvičení provést. Cvičení jsme vynechali a přešli jsem v jednotlivé oblouky, 

kde problém už nevznikl. Zbytek skupiny cvičení zvládal.

4. Den

 Dopoledne

Se skupinou jsme nejdříve opakovali jízdu v paralelním postavení, známé 

cvičení, zrychlovali oblouky a trénovali najíždění do bran ve volných jízdách.

Závody byly vyhodnoceny dle výsledků časů, zúčastnili se všechny skupiny 

dětí. První tři žáci byli ohodnoceni symbolickými cenami a ostatní účastníci 

dostali diplomy za účast. Po vyhlášení jsem s dětmi ukončili celý náš společný 

výukový program a rozloučil se.
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5.4 Zhodnocení výuky

Japonský školní systém je dobře teoreticky připraven na sportovní ale i různé 

mimoškolní aktivity. Díky tomu je celá intenzita výuky na lyžích jednodušší a rychlejší 

než jak jí známe tady u nás. Děti nejdříve po příjezdu do střediska absolvují teoretickou 

část s ukázkami výzbroje a výstroje od jednoho z instruktorů. Video o začátcích na 

lyžích až po paralelní oblouky s instruktáží a vysvětlením, a informacemi o středisku. 

Následující den jsou již děti připraveni čelit praktickému nácviku. 

U japonských dětí je nejdůležitější motivace. Vyplývá z významu kurzu, kde by 

se děti neměli jen naučit něco nového, ale hlavně si odvézt plno zážitků, a pozitivní 

přístup k  lyžování. Naše práce byla vymezena na  role učitele, motivátora a baviče. 

Nebyla to lehká práce namotivovat k výuce 14 dětí, proto jsme na začátku a během 

výuky děti učili různé pokřiky, které oživovaly atmosféru. Už na úvodním ceremoniálu 

si instruktor přebíral skupinu s pokřikem „Are you ready“, čímž se snažil zaujmout a 

povzbudit svou skupinu. Během výuky po správném provedení cvičení nebo různých 

úkonů jsme žáka slovně pochválili, nebo stačilo tzv. americké „ give me five“ a to byla 

největší odměna. Zakončení každé výukové dvouhodiny bylo doprovázené pokřikem, 

vyhazováním sněhu v kolečku nad hlavu, nebo skokem do nově napadaného sněhu.  

Nejdůležitější ale bylo sdílení radosti při pádech, účast na hrách a povzbuzování na 

závodech. Závody se konaly vždy na úplném konci výukového programu, vždy mezi 

všemi dětmi z celé školy.

Dalším zlomovým faktorem bylo zařazení holí do výuky, nejen pro cvičení a 

dopomáhání ale i pro konečnou jízdu. Děti jsou v začátcích za hole vděčné, jelikož více 

cvičí na místě a pro stoupání jsou víceméně nezbytné. Areál byl také vybaven 

„jezdícími koberci“, na nich děti během jízdy stojí a o hole se opírají pro lepší stabilitu , 

ale také sedačkovými lanovkami, kde děti vyvléknou ruce z poutek a hole položí na 

klín. Následným zklamáním ale byla špatná manipulace při hrách, různých cvičeních a 

složitému navlékání a vyvlékání rukou z poutek. Zájem o lyžování s holemi rychle 

upadal, ale i přesto jsme zaznamenali že se většina dětí při jízdě s holemi cítí více 

jistější. 
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Při jednotlivých lekcích bylo zajímavým zjištěním, že děti preferují vytyčenou 

trasu, jak už mezi kužely, různými terénními nerovnostmi, tak i ve stopě za 

instruktorem před volnou jízdou na prázdné sjezdovce. Při volné jízdě děti nedokázali 

využít naučené dovednosti a začínala se u nich objevovat mírná panika a nerozhodnost.  

Jediná výjimka byla tehdy pokud napadl čerstvý sníh a děti vyjížděli jednotlivé stopy. 

Také k zlepšení koncentrace a korigování rychlosti napomáhali různé typy her např. 

„řízení dopravy“, kdy instruktor v roli „policajta“ ukazuje směr pomocí holí nebo paže. 

Japonsko je ostrovní stát a naše středisko leželo padesát kilometrů od moře, 

proto tam docházelo k velikým výkyvům teplot. Během výuky se teplota změnila i o 5 a 

více stupňů, nebo ze slunečného počasí přišla silná vánice. Bylo vidět, že děti jsou na 

tyto změny počasí zvyklé a  ani silná bouře jim nepřekazila nadšení z lyžování. Také 

jejich celodenní program je velice nabytý, popravdě děti nemají žádný volný čas na 

odpočinek kromě spánku. Neúnavnost dětí je ale obdivuhodná, s nadšením začínají 

každý den novou lekci. S chutí lyžovali, hráli si ve sněhu a učili se nové dovednosti. 
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6. Závěr

Cílem diplomové práce bylo navrhnout, ověřit a zhodnotit výukový 

program pro lyžování dětí mladšího školního věku. Programu se zúčastnilo 42 

dětí ze tří Japonských škol. Cíle se nám podařilo splnit. 

Z vyhodnocených výsledků vyvozujeme následující závěry:

1. Pro výuku lyžování dětí mladšího školního věku doporučuji jako cestu k 

jízdě v paralelním postavení vyučovat nácvik jízdy na jedné lyži 

s následnou jízdou v pluhovém postavení.

2. Doporučuji zařazení her a výběr různých cvičení popsaných v této práci.

3. Instruktor by neměl jen učit, ale také se snažit žáky motivovat a 

navozovat dobrou náladu. K tomu přispěje i zařazení závodů na konci 

výukového programu.

4. Doporučuji žáky za dobře provedenou jízdu pochválit. Nechválit 

pokaždé, aby se udržela žákova motivace k zlepšení.

5. Kvalita výuky záleží především na zkušenostech a připravenosti 

instruktora, důležitá je ale i správná volba terénu a cvičení 

přizpůsobených podle schopností žáků. 

6. Žáky nepřetěžovat a do výuky vkládat pokud možno pravidelné 

přestávky. 
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8. Přílohy

8.1 Příloha 

Vysvětlení cvičení

1. „Na babu“.

Děti mají na nohou lyže nebo bez lyží a snaží se dohonit instruktora (obměna 

předávají si jí mezi sebou).

2. „Na Mrazíka“.

Jedno z dětí je určeno za Mrazíka a dotykem ostatní zmrazí. Děti se mohou mezi 

sebou zachránit, když si podlezou mezi nohama. Hraje se ve vymezeném území.

3. „Na rybičky a rybáře“.

Dvě děti se chytnou za ruce a jsou rybáři. Ostatní stojí proti nim. Na signál se 

snaží rybaří ostatní ulovit. Koho chytí stává se rybářem. Hraje se než rybáři 

pochytají všechny rybičky.

4. „Honzo vstávej“.

Instruktor volá na jedno dítě po druhém: „Honzo, vstávej?!, děti odpovídají: 

„kolik je hodin?“ a instruktor jim dává různé počty a druhy kroků, kterými 

se  němu přibližují.

5. Poutko nasadíme ze spodu na zápěstí a hůlku uchopíme do dlaně. Popruhy 

poutka zůstanou skryty v dlani.
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8.2 Příloha 

„Bílý kodex“

1. Ohleduplnost

Každý uživatel tratí se musí chovat tak aby neohrozil nebo nepoškodil ostatní 

uživatele sjezdových tratí (lyžaře, snowboardisty, atd.)

- nebezpečný stylem jízdy

- nevhodným, základní bezpečnostním pravidlům odporující materiálem (lyže bez 

brzd, špatné brýle atd.)

- špatným odstavením materiálu

- sníženou schopností reakce a odhadu (alkohol, drogy, únava, nemoc).

2. Kontrola rychlosti způsobu jízdy 

- každý uživatel tratí musí přizpůsobit svoji rychlost a způsob jízdy svým 

dovednostem a schopnostem, terénu, sněhový podmínkám a frekventovanosti té 

které trati

- schopnost reagovat na změny situace v zorném poli uživatele, schopnost korekce 

směru a rychlosti v závislosti na vnějších podmínkách.

3. Volba stopy

- lyžař přijíždějící seshora /zezadu/ je povinen volit takovou stopu, aby neohrozil 

před sebou jedoucí lyžaře

- schopnost reakce při náhlé změně směru a rychlosti osoby, kterou objíždím.

4. Předjíždění

- předjíždět se smí ve všech směrech a ze všech stran za předpokladu, že 

předjížděný uživatel má dostatek prostoru pro jízdu.
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5. Vjíždění do tratě a opětovné rozjíždění na trati

- při vjíždění do tratě musíte dát vždy přednost na trati jedoucím uživatelům, před 

opětovným se rozjetím se musíte ujistit, že nebude překřížena trasa uživatele 

v pohybu.

6. Zastavení

- nezatavujeme se v úzkých nebo nepřehledných místech, v přídě pádu se snažte 

takové místo okamžitě vyklidit ( v zájmu vaší bezpečnosti).

7. Výstup a  sestup

- uživatel, který se pohybuje pěšky, může vystupovat nebo sestupovat pouze po 

okraji tratě

- snaha se co nejrychleji dostat k okraji tratě pokud situace dovolí, při zranění 

nebo technických problémech.

8. Respektování signalizace

- každý uživatel se musí řídit značením tratí nebo případnou signalizací na těchto 

tratích.

9. Pomoc

- každý uživatel je povinen poskytnout pomoc při úrazu na trati

- a to v rozsahu jeho schopností, které si dokáže obhájit

- minimálně však musí označit místo nehody, chránit zraněného před ztrátou 

tepla, zorganizovat přivolání odborné pomoci.

10. Identifikace

- každý uživatel tratě přítomný nehodě se musí v případě nehody, jedno, zda 

svědek, poškozený nebo účastník nehody legitimovat 

- v alpských zemích tato povinnost vychází přímo ze zákona – v případě 

neposkytnutí pomoci při úrazech, útěku před zodpovědností, se takový uživatel 

vystavuje nebezpečí soudního stíhání (APUL, 2005).


	I. ČÁST – základní nácvik
	II. ČÁST – speciální nácvik



