
UNIVERZITA KARLOV A PRAHA 
Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Komparace tréninkového systému:, v běžeckém 
lyžování dětí ve věku 10 - 12 let v České republice a 

vNorsku 

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dana Finková, Ph.D. 

Vypracovala: Lenka Šimánková 

září 2008 



Mé poděkování patří Mgr. Daně Finkové, Ph.D. za odborné vedení, poskytnutí 

množství praktických rad a cenných informací. 

2 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila pouze 

literaturu uvedenou v Přehledu literatury. 

/JJ-"A)" r I •' í /) I? a ., 
~ - .. ~~0:~.~.~~:~ .. ~~ : . ~· . ~~ 

3 

r; 
f~urr/ 

Lenka Šimánková 



Souhrn 

N ázev práce: Komparace tréninkového t~~ \ v běžeckém lyžování dětí ve věku 10-12 let 

v České republice a v Norsku. 

Jméno a příjmení diplomanta: Lenka Šimánková 

Studijní obor: Tělesná výchova a sport. 

Cil práce: Cílem této práce je analyzovat v širších souvislostech sportovní přípravu v běhu na 

lyžích u dětí ve věku 10-12 let ve vybraném lyžařském klubu v České republice a 

vNorsku. 

Metoda: Případová studie popisující dva přístupy k výchově a tréninku dětí v běžeckém 

lyžování. Srovnávací analýza podkladových materiálů - oficiální zprávy o činnosti 

vydané jednotlivými lyžařskými svazy - SLČR (Svaz lyžařů české republiky) a 

Norges Skiforbund (Norský svaz lyžování). Analýza dokumentů získaných v České 

republice a v Norsku. Neformální rozhovory s odborníky v oboru tréninku dětí a 

mládeže- J. I. (ČR), P.N.(NO). 

Výsledky: Porovnání přístupů k tréninku dětí v Norsku a v České republice by mělo mít 

přínos z hlediska sportovní přípravy, fmančního zabezpečení a vnějších podmínek 

pro sportovní činnost dětí ve věku 10-12 let v běžeckém lyžování. Materiály 

dovezené z Norska a další zdroje informací dostupné na internetových stránkách 

Norges Skiforbund by měly přispět k rozvoji podobných aktivit českého svazu 

lyžování, pomohou jak trenérům a dětem, tak i rodičům uvědomit si důležitost 

herního přístupu k tréninku dětí a mládeže. 

Klíčová slova: běh na lyžích, Svaz lyžařů České republiky, Norges Skiforbund, trénink, děti a 

mládež. 
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Abstract 

Title of the thesis: Comparison of the cross-country skiing training process of children in the 

age of 10-12 in Czech Republic and in Nmway. 

Name and surname ofthe graduating student: Lenka Šimánková 

Field of study: Tělesná výchova a sport. 

Object of the thesis: The final objections of this thesis are to analyse in a wider context the 

sport training in cross-country skiing of children in the age of 1 0-12 in the selected 

skiing clubs in Czech Republic and in Norway. 

Method: Case study describing two auxiliary views to the education and training of children 

in cross-country skiing. Comparative analysis of the background material - official 

annual reports on ski-association' s activities - SLČR (Czech Ski Association) and 

Norges Skiforbund (Norwegian Ski Association). lnformal interviews with experts 

on training of children in cross-country skiing- J.l. (CZE), P.N.(NO). 

Findings: Comparison of training systems of children in Norway and in Czech republic may 

have some profit for the sport training, fmancial secure and outer conditions for 

sport activities of children in the age of 10-12 in cross-country skiing. Materials 

brought from Norway and other information sources acceptable on internet should 

develop similar activities of Czech Ski Associaton, may help both trainers and 

children and parents to wise up the importance of games in training of children and 

youth. 

Key words: cross-country skiing, Czech Ski Association, Norges Skiforbund, training, 

children. 
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1. Úvod 

Položme si otázku: "Jak si stojí běžecké lyžování v době fitcenter, multifunkčních 

hal a multifunkčních ploch? Jak na tom je mezi všemi těmi módními sporty dětí a mládeže 

jako jsou skatebording, snowboarding a všemi sporty s předponou "free-" ?"A po pravdě si 

odpovězme, že situace není zrovna optimistická. Zcela určitě by bylo zajímavé vypracovat na 

toto téma speciální studii, ale my se zde budeme zabývat tím, jak přivést právě k běžeckému 

lyžování děti a mládež. Jak zpřístupnit a zpříjemnit dětem cestu k tomuto krásnému sportu? 

Kde jinde, než u dětí a mládeže bychom měli začínat budovat sportovní cítění a 

probouzet sportovního ducha? Zvláště v dnešní době to vyžaduje velké úsilí. Jako příklad 

může posloužit postavení Tělesné výchovy a sportu ve školách. Dalším problémem 

souvisejícím s touto tématikou jsou lyžařské výcviky. Často je běžecké lyžování na výcviku 

vyměněno za již zmiňovaný snowboarding, "běžkám" se dost často rádi vyhnou i sami 

učitelé. Na místě jsou další otázky: "Proč takové množství dětí je částečně nebo zcela 

zproštěno od tělesné výchovy? Proč dnešní mládež raději sedí doma u počítačů, než aby šla 

sportovat?" 

Sice ze všech stran slyšíme, jak běžecké lyžování získává na popularitě, jak se více a 

více lidí účastní nejrůznějších masových závodů a jak je běžecké lyžování díky naší 

reprezentaci a jejich světovým úspěchům populární, tak zvaně "in". Ale poloprázdné lyžařské 

trasy i za krásného slunného zimního dne jsou ukázkou, jak to s běžeckým lyžováním dnes 

vypadá. 

Proč tomu tak je? Je to dobou? Kulturou? Jak tomu je jinde ve světě? Třeba 

v Norsku, v zemi označované za kolébku lyžování? Je tomu také tak? Abych si mohla utvořit 

vlastní názor a mohla vše vidět na vlastní oči, zažádala jsem si o studijní grant Národní 

agentury pro evropské vzdělávání. Moje žádost byla schválena. V prosinci 2007 mi byl 

udělen grant z Finančních mechanismů EHP/Norska a mohla jsem od ledna 2008 vyjet do 

Norska studovat na Hegskolen i Hedmark. Mé studium v malém městečku Elverum, 

vzdáleném přibližně 120 km severně od Oslo, bylo zaměřeno na tzv. outdoorové sporty. 

Mimo jiné bylo na programu i běžecké lyžování. Už dopředu jsem si zjišťovala, zda je 

v Elverum nějaký lyžařský oddíl. A bylo jich hned několik. Měla jsem to štěstí, že jsem hned 

na začátku mého pobytu začala spolupracovat s jedním ze 4 lyžařských klubů v mém 

dočasném bydlišti, s klubem Strandbygda. Strávila jsem tedy necelých 6 měsíců mezi lyžaři, o 

kterých se říká, že se s lyžemi na nohou už rodí. U žádného porodu jsem nebyla, ale i bez toho 

jsem si pobyt v Norsku v zimní sezóně 2007/2008 jako lyžařka a trenérka běžeckého lyžování 

užila. 



Norové jsou velice vstřícní lidé, ale chvíli mi trvalo, než jsem se začlenila. Jak praví 

jedno přísloví: "Jiný kraj, jiný mrav". 

Získala jsem zde cenné zkušenosti pro mou tréninkovou praxi. Spolupracuji totiž 

v České republice se Ski klubem Šumava ve Vimperku, kde se věnuji tréninku dětí do 12 let. 

V Norsku jsem měla možnost sledovat tréninky stejně starých dětí. Proto se zde v této práci 

také touto věkovou kategorií zabýváme podrobněji. Pro děti je pohyb tou nejpřirozenější věcí. 

Je třeba ji jen správně rozvíjet a podporovat. Je na nás, trenérech, abychom si dokázali najít 

cestu k dětem a postupně v nich budovali kladný vztah ke sportu, jako celoživotní potřebě. 

V Norsku je velká pozornost soustředěna právě na děti, na dětský sport. Je důležité vzbudit a 

rozvíjet zájem o lyžování mezi dětmi, vychovávat je ve vztahu k přírodě, podporovat 

týmovou. práci a sociální cítění ve skupině. 

V Norsku jsem měla i možnost trénovat v rámci pedagogické praxe mladé lyžaře 

běžce ve věku 16--19 let na tamní Videregaende skole v Trysil se zaměřením na sport. Je to 

obdoba středních škol, resp. Sportovních gymnázií v České republice. I odtud jsem si přivezla 

mnoho inspirativních zkušeností, které by vydaly na další diplomovou práci. 

Ale my se chceme zaměřit na děti, na to "podhoubí", ze kterého je možno nechat 

vyrůst nové lyžaře. Je mým snem někdy říci, že lyžaři rostou v naší zemi jako houby po dešti. 

Snad se nám v této práci podaří přispět do tohoto deště alespoň pár kapkami, aby nám ta naše 

mládež žila opravdový život spjatý se sportem a přírodou, alespoň tak, jako tomu je například 

vNorsku. 
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2. Cíl a úkoly práce 

2.1 Cíl práce 

Cílem této práce je analyzovat v širších souvislostech sportovní přípravu v běhu na 

lyžích u dětí ve věku 10 - 12let ve vybraném lyžařském klubu v České republice a v Norsku. 

2.2 Úkoly práce 

V souladu s výše uvedeným cílem práce byly vytčeny následující úkoly: 

1. Literární rešerše. 

2. Kontakt vybrané organizace - klubu v ČR a v Norsku, Norského svazu 

lyžovárú, Svazu lyžařů České republiky. 

3. Pozorování, sběr dat, rozhovory. 

4. Analýza shromážděných informací. 

5. Porovnání vnějších podmínek pro činnost lyžařského klubu v ČR a 

vNorsku. 

6. Porovnání sportovní přípravy v běhu na lyžích u dětí ve věku 10 - 12 

let v ČR a v Norsku. 

7. Vyvození závěrů pro trenérskou praxi. 
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3. Metodika zpracování 

3.1 Metody práce 

Metodologie je návodem k racionálnímu a tedy i ekonomickému postupu na cestě za 

poznáním skutečnosti. Proces vědeckého poznání se skládá v zásadě ze dvou etap. První je 

získávání poznatků, druhá pak jejich zhodnocení za účelem zobecnění. Každá z těchto etap 

má své metody. K základním obecným metodám vědecké práce v první etapě patří 

pozorování, popis, srovnávání a experiment. U druhé etapy to jsou analýza, syntéza, indukce, 

dedukce a analogie (Kovář, Blahuš, 1993). 

V našem případě se jedná o práci převážně kvalitativního charakteru, ale objevují se 

zde i prvky kvantitativní. Proto jsme se rozhodli využít případové studie, která umožňuje tyto 

dva aspekty sloučit. Budeme se zabývat studiem jevů, programů, přístupů a událostí v rámci 

sociálních skupin (lyžařské kluby Strandbygda lL a Ski klub Šumava) a studiem organizací a 

institucí (Mezinárodní lyžařská federace, FIS; Svaz lyžařů České republiky, SLČR; Norský 

svaz lyžování, NSF atd.). Veškeré zkoumání se bude odehrávat ve dvou zemích - v České 

republice a v Norsku. Můžeme tedy zařadit naši studii mezi tzv. mnohapřípadové. 

Případová studie je zaměřena na hledání relevantních ovlivňujících faktoru a na 

interpretaci vztahů. Jde o to, pro daný případ dojít k přesným a hloubkovým závěrům. 

Případové studie můžeme použít pro ilustraci jeYu, porozumění, exploraci, popis nebo jako 

meta-studii, kdy hodnotíme určitou prováděnou studii (Rendl, 1999). 

Při realizaci naší práce jsme použili participantní pozorování, které zahrnuje přímou 

účast na dění, pozorování, analýzu dokumentů, interview s účastníky situací a informanty. 

V této diplomové práci jsme využili neformální rozhovor, a to nejen při pozorování v terénu, 

ale i při interview s činovníky klubů a svazů. 

Z obecných metod, které se často ve vědeckých pracích používá, stojí na předním 

místě indukce a dedukce. Indukce je metoda, která postupně přechází od jednotlivých faktú 

k obecnějším údajům. Při dedukci odvozujeme výsledný názor z jednoho nebo několika 

úsudků jiných, za použití pravidel formální logiky (Hendl, 1999). 

V naší práci využijeme metody indukce i dedukce se zvláštním zřetelem na to, že 

induktivní snahy zobecnit výsledky kvalitativního výzkumu mají omezenou šanci. Proto se 

doporučuje tzv. transduktivní zobecnění, při kterém se pokoušíme uplatnit získané poznatky 

z případové studie na vlastní případ zkoumáním všech okrajových podmínek případu. 

Transduktivní přenos podporujeme detailním popisem případu. 
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V mnohapřípadových studiích se uplatňuje strategie tzv. replikace, tedy provedení 

několika případových studií. Případy nejsou vybírány podle logiky statistického šetření a 

nepředstavují tedy statistické jednotky (Hendl, 1999). 

V naší práci jsou případy zastoupeny záměrně vybraným klubem v České republice 

a vNorsku. 

Dále v naší práci použijeme metodu analýzy dokumentů - tzv. kvalitativně 

interpretativní analýzu. Při zkoumání minulosti je pro zisk informací z pramenů 

nejefektivnější kombinace tzv. metody přímé a nepřímé. Metoda přímá je postup, kdy 

z určitého zdroje čerpáme takovou informaci, která je v něm uvedena. Jde hlavně o prostá 

zjištění, popis, vyprávění nebo data, jména a jiné údaje. Na rozdíl od přímé metody spočívá 

nepřímá metoda především v tom, že pomocí dalších metod, postupů a znalostí zjišťujeme 

v daném zdroji, zda je nám schopen odpovědět, tj. dát nám takové informace, které zde 

nebyly sice přímo vysloveny, ale které lze přece jen nějakým způsobem nepřímo vyvodit 

(Kovář, Blahuš, 1993). 

Po analýze dokumentů použijeme metodu srovnávací, jejíž podstatou je 

porm-návání. Umožňuje nám roztřídit zkoumaný materiál, napomáhá hledání příčinností a 

zákonitostí. Musí směřovat k podstatným rysům a vztahům a mít jednotné měřítko. 

Ze srovnávacích metod využijeme analogii, což je pravděpodobný úsudek o shodě 

dvou skutečností v určitém znaku, který je založen na podobnosti dalších známých znaků 

(Kovář, Blahuš, 1993). 

Ke statistickému zpracování kvantitativních dat budeme používat běžný PC software, 

v našem případě statistické funkce programu MS EXCEL.Výsledné hodnoty budou vytvořeny 

pomocí funkce Suma I. 

3.2 Rozbor pramenů a způsob sběru dokumentace 

Pro získání podkladových materiálů jsme kontaktovali tyto instituce: 

ČR: 

o Ski klub Šumava ve Vimperku (SKSV). 

o Svaz lyžařů České republiky (SLČR). 

o Český svaz tělesné výchovy (ČSTV). 

o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 
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Norsko: 

o Klub Strandbygda lL v Elverum (SIL). 

o Norges Skiforbund (NSF). 

Některé prameny byly zapůjčeny nebo zakoupeny, u jiných jsme provedli fotokopie. 

Dále jsme použili materiál z Ústřední tělovýchovné knihovny a z archivu FTVS UK. Využili 

jsme zdrojů z knihoven Hegskolen i Hedmark bibliotek a Elverum bibliotek. 

Dalším informačním zdrojem byla dostupná literatura a internet (Seznam literatury a 

Elektronické zdroje). 

Využili jsme i foto- a videodokumentace (fotodokumentace Přílohy 4--7 ). 

Data a informace jsme získávali pouze z důvěryhodných zdrojů jako jsou oficiální 

internetové stránky daných klubů, svazů, federací a dalších organizací, které byly důležité a 

opodstatněné pro naši práci. Záměrně jsme se vyhýbali nepodloženým informacím. 

3.3 Způsob zpracování materiálů a postup prací 

Materiály byly průběžně zpracovávány, byly vypracovány rešerše. U materiálů 

získaných v Norsku byly provedeny překlady po poradě s pedagogy nebo spolužáky na 

Vysoké škole Hedmark v Eleverum, kde jsem strávila 6 měsíců studiem Mezinárodního 

jarního semestru 2008. Zde jsem našla kvalifikované odborníky, kteří mi doporučili a poskytli 

materiály, ze kterých jsme v této práci čerpali. K dispozici byla obsáhlá knihovna, ale po 

konzultaci se zástupcem Norského svazu lyžování, panem P.N., mi byly pro účely naší práce 

doporučeny dvě knihy o tréninku dětí, dva základní zdroje, ze kterých jsme čerpali. 

Získala jsem i DVD nahrávky, které jsem poskytla Svazu lyžařů ČR, konkrétně panu 

J.I., metodikovi Běžeckého úseku SLČR. 

Postup prací při pozorování v Norsku byl následující: 

1. Seznámení se s klubem, trenéry a svěřenci. 

2. Získávání informací o klubu obecně + o tréninku dětí konkrétně. 

3. Vedení dokumentace o průběhu jednotlivých TJ. 

4. Osobní účast při závodech a akcích klubu (např. Slavnostní ukončení sezóny) 

vedení dokumentace ( + foto- i video-dokumentace) 

5. Vyhodnocení dokumentace a získaných materiálů pro účely naší práce. 
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V Norsku i v Čechách jsme získali data o klubech a jejich evidenci členské 

základny. Z NSF Beretning 2007-2008 (2008), tzn. z Výroční zpávy NSF, jsme získali 

informace o počtech členů v rámci celého norského svazu. V Evidenci SLČR jsme si 

vyhledali potřebné údaje o členské zákadně SLČR. Záznamy o evidenci norského klubu nám 

poskytl jeho předseda M.K. Dále jsme použili intemetoyé zdroje ke získání dat o závodech a 

jejich výsledcích. Všechna tato data byla námi zpracována v PC softwaru EXCEL do 

přehledných tabulek a grafů. Obrázky 1-4 a grafy 2 a 3 jsme převzali přímo od zdroje. 

Z důvěryhodných zdrojů SKSV jsem získala informace o průběhu zimní sezóny 

2007/2008 skupiny 10-12 letých dětí, které v Čechách trénuji, přestože jsem 90 % sezóny 

strávila v Norsku. 

V Norsku a v Čechách jsem provedla tyto neformální rozhovory: 

23.1.2008 - M.K. -předseda klubu SIL. 

30.1.2008 - R.L. -trenér skupiny mladších lyžařů 1 0-12let v SIL. 

13.2.2008 - T.L.- trenérka skupiny mladších lyžařek 10-12let v SIL. 

16.5.2008 - P .N. -ředitel úseku Langrenn (běžeckého lyžování) NSF. 

16.6.2008 - M.K. -předseda klubu SIL. 

2.8.2008- K.H.- sekretář SKSV. 

21.8.2008 - J .1. - předseda Metodické komise ÚBD SLČR. 

3.4 Charakteristika vybraných lyžařských klubů 

V naší studii se budeme zabývat dvěma soubory - jedním v České republice a 

jedním v Norsku. V českém Ski kubu Šumava ve Vimperku působím již od roku 2005 jako 

trenérka přidruženého klubu Skiraplé, který sdružuje děti ve věku 6-12 let. Starší děti trénuji 

jen příležitostně (na soustředěních, při zastupování ostatních trenérů). V Norsku jsem 

v sezóně 2007/2008 absolvovala půlroční stáž v lyžařském klubu Strandbygda lL, kde jsem 

mimo jiné působila jako trenérka, asistentka a hlavně pozorovatelka na trénincích dětí věkové 

kategorie 10-12 let a na dalších akcích klubu, jako bylo např. Slavnostní zakončení sezóny. 

3.4.1 ČR - Ski klub Šumava a Skiraplé (SKSV) 

Ski klub Šumava je lyžařským běžeckým sportmním klubem, jehož hlavní náplní je 

péče o děti a mládež. V současné době má zhruba 180 členů. Sídlo klubu je ve městě Vimperk 

(cca 8.000 obyvatel). Ski klub Šumava spadá pod Jihočeský krajský svaz lyžařů. 
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Graf 1 Počty členů Ski klubu Šumava (evidence Ski klubu Šumava). 

Klub je garantem sportovní přípravy pro Sportovní třídy při ZŠ TGM Vimperk a pro 

Sportovní gymnázium Vimperk. Klub je nájemcem areálu autokempinku Vodník ve 

Vimperku. V tomto areálu klub vybudoval první běžecký skiareál s umělým zasněžováním na 

Šumavě - Skiareál Vodník, ve kterém pořádá řadu závodů a upravuje veřejné tréninkové tratě 

i pro širokou veřejnost. Klub vlastní 2 sněžné skútry, 1 rolbu, 1 zasněžovací dělo, 2 

mikrobusy, přibližně 200 párů lyží a holí a kolečkových lyží k zapůjčení pro členy klubu. 

Ski klub Šumava pořádá Šumavský skimaraton (součástí série Euroloppet), MTB 

maraton a In-line závod. Je pravidelným pořadatelem alespoň jednoho mistrovského závodu 

v běžeckém lyžování v každé zimní sezóně .. 

Ski klub Šumava má své webové stránky www.skisumava.cz, kde se členové klubu 

a ostatní návštěvníci internetových stránek mohou informovat o aktuálním dění v klubu. Děti 

zde najdou tréninkové plány, jsou zde vyvěšené výsledky ze závodů, zprávy ze závodů, 

fotogalerie atp. 
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Péče o členy klubu je rozdělena do několika stupňů: 

Skiraplé 

Do skupiny Skiraplé jsou zařazeny nejmenší děti ve věku 6-12 let. Děti lyžují, 

běhají, jezdí na kole, hrají sportovní hry, jezdí plavat. Prvořadý v tomto věku je rozvoj 

sportovní všestrannosti. Děti trénují dvakrát týdně ve dvou tréninkových skupinách, 1.- 3. 

třída a 4.-5. třída, absolvují v zimě i v létě několik soustředění a o víkendech se účastní 

závodů (v zimě běžecké lyžování, v létě běhy, přespolní běhy, závody na kole, závody na in

line bruslích). O děti se stará 5 trenérek. 

Sportovní třídy 

Sportovní třídy lyžování při ZŠ TGM Vimperk jsou pro děti od 6. do 9. třídy ZŠ. 

Děti mají rozšířený počet hodin tělesné výchovy, pravidelné odpolední tréninky, několik 

soustředění. I zde je kladen důraz na sportovní všestrannost, přestože tréninkový proces je již 

jednoznačně zaměřen na běh na lyžích. O dvě tréninkové skupiny- 6.-7. třída a 8.-9. třída

se starají dva trenéři (1 dobrovolný trenér- dostává roční příspěvek od klubu, 1 placený ze 

SLČR). Děti, které se rozhodly studovat víceleté gymnázium, samozřejmě mají také možnost 

trénovat ve Ski klubu Šumava. Musí se však přizpůsobit rozvrhu tréninků a také počítat s 

vyšším příspěvkem na činnost klubu. 

Sportovní gymnázium 

Sportovní gymnázium ve Vimperku mohou studovat nadaní studenti s vyhraněným 

zájmem o běžecké lyžování. Děti trénují již jednoznačně s cílem dosáhnout na nejvyšší příčky 

v rámci soutěží Svazu lyžařů ČR - mistrovství ČR, český pohár atd. Ski klub Šumava má 

k dispozici na tuto skupinu jednoho placeného trenéra. 

Filosofie tréninkového systému je založena na posloupnosti Skiraplé - Sportovní 

třídy- Sportovní gymnázium. 

Závodní činnost pro děti 10-12 let 

Mladší žactvo se účastní lyžařských akcí vypsaných SLČR (popř. KSL) na rok 

2007/2008. Dále se účastní oblastního kola a finále seriálu Hledá se nová Kateřina 

Neumannová 2008. V programu SKSV byly i Hry III. Zimní olympiády dětí a mládeže 2008. 

16 



Tréninkové skupiny 10-12/et 

Tréninková skupina dětí 10-12 let je ve SKSV jedna, hoši i dívky trénují společně. 

V sezóně 2007/2008 čítala tato skupina 4.- 5. tříd Základní školy TGM ve Vimperku 18 dětí 

( 4 hoši, 14 dívek), o které se staraly 4 trenérky. 

3.4.2 Norsko- Strandbygda lL (SIL) 

Lyžařský klub Strandbygda lL sídlí v norském městečku Elverum (cca 12 000 

obyv.). Podle dostupných informací má přibližně 300 členů. Organizačně spadá pod Lyžařský 

svaz kraje Hedmark. Velký podíl na členské základně mají děti, pro které klub organizuje 

v zimním období (od doby, kdy napadne první sníh až do roztátí sněhu) pravidelné středeční 

tréninky ve večerních hodinách od 18 h (Příloha 5). Klub vlastní lyžařské tratě přímo 

v Elverum a sám je také spravuje. Jejich součástí je samozřejmě osvětlená lyžařská trať o 

délce 3 km s osvětleným stadionem. K dispozici má klub vlastní rolbu na úpravu běžeckých 

tratí. 

Tréninkové skupiny klubu Strandbygda jsou čtyři. 

1. nejmladší lyžaři a lyžařky 6-9 let, 

2. mladší lyžařky 10-12let, 

3. mladší lyžaři 10-12let, 

4. starší lyžaři 13-16 let. 

Skupiny starších lyžařek a kategorie mládeže nejsou v tomto klubu zastoupeny. 

Klub se před 3 lety oddělil od sousedního klubu Hemes, který je největším z dalších čtyř 

lyžařských klubů v Elverum. 

Na internetových stránkách www.strandbygda.no jsou k dispozici různé informace o 

klubu, o akcích klubu, výsledky závodů atp. (pouze v norštině). Klub pořádá pravidelné 

pondělní závody pro širokou veřejnost. 

Závodní činnost pro děti 10-12 let 

Mladší lyžaři a mladší lyžar"ky se účastní pravidelných místních pondělních závodů. 

Někteří z nich se účastní 1-2 dalších závodů na úrovni kraje. Vše je dobrovolné. Ze závodů se 

nesestavují žebříčky. Všichni závodníci dětských kategorií dostávají drobnou odměnu. 

Pod záštitou školy jsou organizovány lyžařské dny a zimní týden 
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Tréninkové skupiny 10-12/et 

1. Mladší lyžařky 10-12 let: 8 děvčat+ trenérka T.L. (dobrovolná trenérka, matka jedné 

ze svěřenkyň, činovnice klubu). 

2. Mladší lyžaři 10-12 let: 10 chlapců + trenér R.L. (dobrovolný trenér, otec jednoho ze 

svěřenců této kategorie a jednoho ze starší kategorie). 
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4. Charakteristika běhu na lyžích 

Běh na lyžích je pohybová činnost, obsahující způsoby běhu a další lyžařské 

běžecké dovednosti, které umožňují bezpečný a účelný pohyb v zasněženém terénu. Vedle 

alpských disciplín a skoku na lyžích tvoří součást komplexního pojetí lyžování. Běh na lyžích 

je samostatná lyžařská závodní disciplína vytrvalostního charakteru s cyklickou pohybovou 

strukturou. Zároveň může být i součástí dalších sportovních disciplín (biatlon, lyžařský 

orientační běh, severská kombinace), ale i prostředek lyžařské turistiky či pohybové rekreace. 

Je to jedna z nejrozšířenějších zimních pohybových aktivit (Gnad aj., 2002). 

Souhrn dílčích pohybů globálně zatěžuje svalstvo celého těla a tím všestranně a 

harmonicky rozvíjí funkční zdatnost organismu. Předností běhu na lyžích v jeho rekreační i 

závodní formě je fakt, že nedochází k nadměrnému opotřebení pohybového aparátu, 

k namožení a poškození svalových úponů a kloubních spojení pohybového aparátu. 

V převažujícím silově-vytrvalostním charakteru zatížení na ně nejsou kladeny příliš vysoké 

nároky (Ilavský aj., 2005). 

Běh na lyžích má velký význam v oblasti zdravotní prevence, například jeho 

pozitivní vliv na onemocnění oběhového systému je podle Ilavského aj. (2005) jednoznačný. 

Civilizovaný způsob života současné generace si žádá pohybovou aktivitu aerobního 

charakteru, jako kompenzaci urychleného životního tempa. Běžecké lyžování přináší více než 

jak)-koliv jiný druh sportu prožitky z přírody a radosti z pohybu v zasněžené krajině. 

4.1 Fyziologická charakteristika běhu na lyžích 

Z fyziologického hlediska je běh na lyžích charakterizován opakováním pohybových 

cyklů (cyklickou pohybovou činností), které se u jednotlivých běžeckých způsobů odlišují 

svým charakterem, tempem i funkční a metabolickou odezvou. Pohyb je uskutečňován 

pomocí odrazu dolních končetin, doprovázeného odpichem paží, s následným využitím skluzu 

lyží po sněhu. Běh na lyžích představuje vytrvalostní zátěž, skládající se z poměrně 

jednoduchých pohybových struktur cyklického charakteru s velkým výdejem energie, který je 

závislý na délce, profilu a charakteru trati, na rychlosti i technice běhu. Běh na lyžích 

vyžaduje sílu svalstva dolních a horních končetin a trupu, rychlost a nervosvalovou 

koordinaci, vytěžuje značnou měrou oběhový a dýchací systém a účinně je rozvíjí 

(Havlíčková aj., 1993). 
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Lyžařský běh se vzhledem k délce svých závodních tratí a době, která je potřebná 

k jejich absolvování, řadí mezi výkony střední intenzity energetického metabolismu. Protože 

jsou při běhu současně činné jak svaly dolních, tak i horních končetin a trupu (zejména při 

volné technice), nacházíme při lyžařském běhu jedny z nejvyšších hodnot energetického 

výdeje. Energetický výdej odpovídá rychlosti běhu, která je nepřímo úměrná délce závodní 

trati a zvolenému způsobu běhu (Havlíčková aj., 1993). 

U lyžařů běžců lze zaznamenat řadu morfofunkčních změn v ukazatelích oběhového 

systému (minutový objem srdeční, systolický výdej, objem srdce, arterio-venózní Oz 

diference, objem kr"Ye, množství erytrocytů apod.) a dýchacího aparátu (vitální kapacita, 

maximální minutová ventilace, difúzní kapacita plic aj.), které jsou charakteristickými 

adaptačními projevy vytrvalostně trénovaných jedinců. 

Z fyziologických předpokladů sportovce je pro výkon rozhodující aerobní kapacita, 

svalová síla, vysoká úroveň funkce analyzátorů (zrakového, statokinetického a 

propriorecepčního) a nervosvalová koordinace. 

Charakteristika běžeckých tratí, jejich členitost a s tím související střídání intenzity 

pohybu, klade značné nároky na anaerobní schopnosti lyžaře běžce. Kromě vysoké úrovně 

schopnosti pracovat v podmínkách uvolňování energie na kyslíkový dluh, anaerobní 

glykolýzy, tj. schopnosti pracovat při vyšších koncentracích laktátu v krvi, jde i o rychlé 

odbourání laktátu po zatížení či ještě v průběhu vlastního výkonu (Heller aj., 1993). 

Oxidativní podíl energetické úhrady dosahuje v závislosti na délce závodní trati asi 

85 až 100 % výkonu. Neoxidativní energetický metabolismus se obvykle uplatňuje jen 

v krátkých úsecích tratě a vzniklý kyslíkový dluh se splácí v průběhu energeticky méně 

náročných částí tratě, např. ve sjezdech (Blažek, 2004). 

4.2 Antropometrická charakteristika běhu na lyžích 

U lyžařů běžců je nejvýznamnějším antropometrickým parametrem tělesné složení. 

Podíl tělesného tuku u špičkových lyžařU běžců dosahuje u mužů hodnot 5 až 1 O % a u žen 16 

až 22 % tělesné hmotnosti. Svým somatotypem se lyžaři běžci řadí k ektomorfním 

mezomorfům. Výkonnější lyžaři se vyznačují výraznější mezomorfií, větší délkou končetin a 

většími obvodovými ukazateli končetin. Vliv tělesné hmotnosti na lyžaře běžce není 

jednoznačný. Při běhu po rovině, z kopce a do mírného stoupání mají určitou výhodu lyžaři 

s vyšší tělesnou hmotností, zatímco při strmém stoupání naopak lyžaři s menší tělesnou 

hmotností. Špičkoví lyžaři běžci se liší svou tělesnou hmotností až o 5-15 kg. Profily 
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závodních tratí se liší délkou úseků po rovině, klesání i stoupání, takže případný vliv tělesné 

hmotnosti na výkon je v členité trati prakticky eliminován. 

Lyžaři běžci se vyznačují vysokým podílem zastoupení pomalých oxidativních 

vláken (SO) v kosterním svalu (více než 60 %), z rychlých vláken jsou ve výrazné převaze 

oxidativně glykolytická vlákna (FOG) 20-30 %, podíl rychlých glykolytických vláken (FG) je 

minimální (Heller aj., 1993). 

4.3 Psychologická charakteristika 

Gnad, Psotová (2005, s.12) uvádí: "Před i v průběhu jakékoliv činnosti se vyskytují 

psychické stavy osobnosti, které jsou ovlivňovány právě probíhající činností." 

Z psychologického hlediska hrají při výkonu v běhu na lyžích významnou roli 

jednak faktory podmiňující sportovní výkonnost obecně - např. aktivační úroveň a schopnost 

její regulace, motivace, aspirační úroveň, frustrační tolerance atd., především ale schopnost 

odolávat únavě při déletrvající pohybové činnosti, zvláště udržení rychlosti při vzrůstající 

únavě, odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám a jejich změnám, schopnost 

vyrovnat se s např. nevhodně namazanými lyžemi, či negativní změnou počasí, riskování 

pádu nebo nasazení vysoké rychlosti na začátku tratě atd. Každý sportovní výkon představuje 

psychickou zátěž, která ''YPlývá z obavy před závodem, obavy z výsledku, z nepříznivého 

vylosování, neschopnosti snášet neúspěch, z obavy zklamání trenéra či diváků apod. 

Psychické procesy se tak dotýkají předstartovních, startovních i postartovních stavů (Ilavský 

aj., 2005). 
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5. Historie běžeckého lyžování 

5.1 Vývoj lyžování v Norsku 

Norsko a zbytek Skandinávie Je právem považováno za "kolébku světového 

lyžování", proto lze zjednodušeně říci, že historie světového a norského lyžování jsou 

v mnohém totožné. 

Lyže jako pomůcka usnadňující pohyb po sněhu se používá nejméně 5000 let. 

Svědčí o tom nejen nástěnné jeskynní malby objevené v Norsku (nález starý více než 4000 

let), ale i nálezy prehistorických lyží v Norsku, Švédsku a Finsku, jejichž stáří je datováno 

nejméně na 4500 let. 

Lyže jako prostředek ke sportování se ovšem začaly využívat až kolem roku 1000 

n.l., kdy je v historických pramenech psáno o norském králi Olafu I. Tryggvasonovi, jako o 

vynikajícím sportovci na zemi i na moři. 

Podle dochovaných kronik se konala první soutěž v běhu, skoku a slalomu na lyžích 

v Norsku, a to již v roce 1767. Většinu závodníků tehdy tvořili členové armády a všechny 

disciplíny absolvovali lyžaři na jednom páru lyží (Chovanec, 1989). 

Největší podíl na rozkvětu lyžování jako sportu, a to nejenom v Norsku, měl jeho 

neúnavný propagátor Sondre Anversen Norheim. Jeho hlavní přínos je kromě propagace 

lyžování spatřován i v inovaci lyžařského vybavení a změnách techniky lyžování. Norheim se 

pokusil zvýšit ovladatelnost lyží vylepšením upevnění boty k lyži a postranním krojení lyží. 

Norheim je i objevitelem telemarku, který radikálně omezil smýkání lyží při změnách směru 

(Bolek, Ilavský, Soumar, 2008). 

Dalším významným skandinávským lyžařem, který velkou měrou přispěl k rozvoji 

lyžování, byl slavný norský polární badatel a přírodovědec Fridtjof Nansen. Jeho výprava 

napříč Grónskem roku 1888 se stala nejúčinnější propagací lyžování (Gnad aj., 2002). 

Lyžování, jako nová sportovní disciplína, vzniklo v Norsku. Vlivem propagace 

Nansenovy polární expedice se rozšířilo nejdříve do střední Evropy a později dále do světa. 

Ojedinělé pokusy o jízdu na lyžích téměř ve všech horských oblastech EHopy byly vždy 

iniciovány skandinávským vlivem, ať již v osobě norských vystěhovalců nebo studentů, 

studujících na vysokých školách. 

Počátkem organizovaného lyžování v Norsku bylo založení sportovního Svazu pro 

povznesení sportu - Trysil Skytte- og Skileberforening, založeného v Norsku Y roce 1861. 

Tento svaz mezi jinými pořádal pravidelné každoroční lyžařské závody. Na pořadu těchto 

závodů byl běh a skok na lyžích a od roku 1866 i záyody ve slalomu, které ovšem neměly 

s dnešními závody ve slalomu mnoho společného (Chovanec, 1989). 
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5.2 Vývoj lyžování v českých zemích 

Na konci 19. století se stal sport, a v jeho rámci i lyžování, u vzdělanějších a 

majetnějších vrstev symbolem pokroku. (Gnad aj., 2002). 

Na přelomu 19. a 20. století poměrně četné historické prameny uvádějí řadu 

osobností Gednalo se především o sudetské Němce), které tehdy jako první ve střední Evropě 

aktivně přijímaly a rozvíjely impulsy vycházející ze světové kolébky sportovního lyžování -

ze Skandinávie. 

První, kdo se za pomoci lyží pohyboval na české půdě, jsou v historických 

pramenech uváděni synové městského rady Krause z Gorlitz, kteří podnikli v zimě r. 1880 

náročný výstup k Petrově boudě v Krkonoších. Na ně navazují zprávy o četných aktivitách 

jistého kapitána v.v. Otto Vorwerga, který se po ukončení služby v norské armádě usadil v 

severním podhůří Krkonoš a v zimě podnikal výpravy směřující na českou stranu 

krkonošského masivu, pořádal lyžařské kurzy v Rokytnici a přispěl k propagaci lyžování i 

prvním novinovým článkem, který byl pod titulkem "Poutník po Krkonoších" uveřejněn v r. 

1891. 

V Praze a okolí je rozvoj lyžování spojen s činností lyžařského kroužku (Český Ski 

klub při tehdejším Bruslařském klubu) a nadšeného propagátora lyžování Josefa Rosslera

Ořovského. Od roku 1887, kdy si nechal poslat dva páry lyží z Norska, se svými příznivci 

pořádá Ořovský společná cvičení, jízdy a vyjížďky do okolí Prahy (Letenská pláň, Královská 

obora, Chuchle atd.). Založením Českého Ski klubu se lyžařský sport přiřadil k tehdy 

prováděným sportovním disciplinám jako bylo veslování, bruslení, šerm, cyklistika aj. 

V oblasti Krkonoš byl nejvýznamnější postavou české lyžařské historie té doby Jan 

Buchar (1859-1932), řídící učitel z Dolních Štěpanic u Jilemnice, který je spolu s Josefem 

Alešem, přezdívaným "Lyžec", považován za tvůrce české lyžařské turistiky. Hlavní význam 

Jana Buchara spočívá v jeho činnosti osvětové a odborně metodické. Psal články a pořádal 

přednášky o krásách zimní turistiky na lyžích, organizoval výpravy po hřebenech Krkonoš a 

získával tak řadu příznivců lyžařství. Přičinil se o založení lyžařského spolku v Jilemnici v r. 

1895 a v témže roce byl také autorem prvního metodického článku o jízdě na lyžích v 

časopise Klubu českých turistů. Jan Buchar byl prvním učitelem, který s dětmi v zimním 

období v hodinách tělesné výchovy lyžoval. V roce 1896 získal od školské správy povolení k 

lyžařskému výcviku místo tělesné výchovy. V letech 1896-1900 organizoval pro děti výlety 

na lyžích a jeho zásluhou se lyžování rozšířilo i na další krkonošské školy (Benecko, Vysoké 

nad Jizerou, Jilemnice). Jan Buchar se stal také prvním předsedou Svazu lyžařů Království 

českého. Ten vzniká v roce 1903 jako první národní lyžařský svaz v Evropě (Gnad aj., 2002). 
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V českých zemích se závody v běhu na lyžích konají od roku 1893, kdy se 

uskutečnily závody v Jilemnici a v Lukové u Holešova. Za historický počátek českého 

závodního lyžování je považován rok 1896, kdy se v pražské Stromovce uskutečnilo první 

mistrovství Království českého. Přestože od roku 1896 závodů přibývalo, zlatým hřebem 

sezóny zůstávalo mistrovství Království českého, v jehož pořádání se střídaly ČSK Praha a 

ČKSS Jilemnice. V roce 1903 dostalo mistrovství přídomek "svazové", jelikož se jeho 

pořádání ujal sám Svaz lyžařů Království českého. První ženy se na start lyžařských závodů 

postavily v roce 1904. V roce 1905 uspořádal Český ski klub první závod ve střední Evropě 

na 50 km. Při osmém ročníku (1913) bohužel došlo k tragické události, kdy zahynul závodník 

Bohumil Hanč a jeho přítel Václav Vrbata. V důsledku této události došlo k mnohým 

změnám v pojetí závodu (přesunutí tratě do nižších poloh, úprava trati aj.) (Chovanec, 1989). 

5.3 Vznik a vývoj závodní činnosti 

První lyžařskou soutěžní disciplínou byl přirozeně běh na lyžích. Z něho se vyvinuly 

ostatní lyžařské disciplíny. 

Již první lyžařské závody v Troms0, uspořádané 2. dubna 1843 prokázaly jednak 

možnost použití lyží při překonávání vzdáleností, jednak již v té době poměrně vysokou 

úroveň běhu na lyžích. Tyto závody, které jako první v lyžařské historii měly charakter 

novodobých lyžařských závodů, jsou všeobecně pokládány za počátek rozvoje sportovního 

lyžování (Chovanec, 1989). 

Významným mezníkem v dějinách lyžování vůbec, je rok 1877, kdy byl v tehdejší 

Kristianii- dnešním Oslo založen lyžařský klub Christiania Ski-Club, jako první svého druhu 

na světě. Tento lyžařský klub organizoval od roku 1879 lyžařské závody, které položily 

základ dodnes tradičnímu závodu na Holmenkollen, který byl do první světové války 

vrcholným lyžařským podnikem a neoficiálním Mistrovstvím Evropy. Následně se v rámci 

tohoto závodu uskutečnil i první vytrvalostní závod v běhu na 50 km, který si tradici udržel až 

do dnešních dob (Chovanec, 1989). 

K výraznějšímu rozvoji běhu na lyžích dochází po I. světové válce. Ještě na I. ZOH 

v roce 1924 v Chamonix byly na programu pouze dvě závodní tratě a závodili pouze muži. 

Zlomovým bodem ve vývoji závodního běžeckého lyžování bylo 20. MS ve Falunu v r. 1954 

a Vll. ZOH v Cortině ďAmpezzo v r. 1956, kde byly pro muže vypsány vedle štafet 4x 10 

km závody na 15, 30 a 50 km, a kde byl poprvé vypsán pro ženy závod na 10 km a štafety 3x 

5 km (Gnad aj., 2002). 
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K plnému vyrovnání počtu disciplín žen s disciplínami mužů dochází v r. 1962, kdy 

byl na MS v Zakopaném program žen rozšířen o závod na 5 km, a dále od r. 1978, kdy mezi 

ženskými disciplínami napevno zakotvil i závod na 20 km. 

Nejvýznamnějším rokem ve vývoji lyžařské disciplíny "běh" je rok 1974, kdy Pauli 

Sittonen při závodě Dolomitenlauf v rakouském Lienzu poprvé použil kombinaci běhu 

klasickou technikou s jednostranným bruslením. O dva roky později, v roce 1976 na XII. 

ZOH v Innsbrucku, použil americký závodník Bill Koch poprvé bruslení oboustranné (tzv. 

skating). Svým příkladem tak oba závodníci otevřeli novou éru běžeckého závodního 

lyžování. 

Pro další vývoj závodního běžeckého lyžování byla rozhodující skutečnost, že 

Mezinárodní lyžařská federace (FIS) oficiálně uznala oba (klasický a volný) způsoby běhu 

jako právoplatné závodní disciplíny. V souvislosti s tím FIS také rozhodla, že na ZOH a MS 

se zhruba polovina závodů poběží volně a druhá polovina klasicky. Na MS v Oberstdorfu v r. 

1987 se tak již běžely klasicky závody na 15 a 30 km mužů a 5 a 1 O km žen, volným 

způsobem pak štafety a 50 km mužů a 20 km žen (Gnad aj., 2002). 

Bolek, Ilavský, Soumar (2008, s. 21) uvádí: "Od historických začátků se 

samozřejmě běžecké lyžování vyvíjelo do současné podoby. Uskutečnily se převratné změny 

v technice pohybu a ve vybavení. Doslova technická revoluce v oblasti nových materiálů a 

výrobků, úpravě běžeckých tratí, ale taktéž ve sportovní přípravě, udělala z běžeckého 

lyžování nejdynamičtější sportovní odvětví za posledních 80 let. Rychlost pohybu v běhu na 

lyžích se za tuto dobu zvýšila o 50 % (pro srovnání v plavání na 1500 m o 40 %; 

v rychlobruslení o 20% a v atletice v běhu na 10 km o 12 %)." 
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6. Struktura sportu a lyžování 

Fédération Internationale de Ski (FIS) 

Vrcholným a rozhodujícím orgánem ve všech otázkách mezinárodního lyžování je 

Mezinárodní lyžařská federace (Fédération Intemationale de Ski; FIS). Těžiště práce FIS 

spočívá v řídící a koordinační činnosti v úseku závodního lyžování, zahrnující olympijské hry, 

mistrovství světa a další vrcholné světové soutěže. FIS sdružuje ll O národních svazů, mezi 

kterými nechybí Svaz lyžařů České republiky (SLČR) ani Norges Skiforbund (NSF). 

6.1 Struktura sportu a lyžování v ČR 

Ve společnosti se v žebříčku hodnot obyvatel dostává sport na stále přednější pozice. 

V České republice tráví volný čas stále více lidí pravidelným sportováním. Sport se stává 

součástí kultury a života současné společnosti, má vysoce pozitivní vliv na mládež, přispívá 

k ochraně zdraví a propagaci zdravého životního stylu. 

Po změně politického režimu po roce 1989 a po zrušení centrálního řízení všeho 

společenského dění nastaly nejen změny centrálního financování sportu, ale i ostatních sfér 

v oblasti sportu. Mimo jiné se rozpadl i jednotný systém a řízení vrcholového sportu. Byly 

zrušeny, nebo v lepším případě pouze omezeny, některé nezastupitelné články, složky 

tréninkového procesu. Týkalo se to především péče o talentovanou mládež, rozvoj metodiky 

sportů, vědy a výzkumu, zdravotnického zabezpečení, publikační činnosti a studia nových 

poznatků z oblasti tréninku, evidence sportovní přípravy atd. Tento rozpad byl umocněn i 

nedostatkem finančních prostředků na tyto činnosti (Dvořák, 2008). 

Po určité stabilizaci nové struktury sportovního prostředí, znovuobnovení činnosti 

jednotlivých občanských sdružení včetně formování střešních organizací, sdružení (ČSTV, 

SOKOL, OREL, ASPV, Sdružení technických sportů a činností atd.) a navození 

mnohostranných vztahů a spolupráce, nastal návrat i k systematičtější práci v oblasti 

sportovního tréninku a přípravy státní sportovní reprezentace (obr. 1 ). 

Státní správa pro oblast sportu byla kompetenčním zákonem svěřena Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy. Byly vyčleněny státní finanční prostředky na zabezpečení 

sportu - státní sportovní reprezentaci, reprezentační družstva, investice do sportovní 

infrastruktury a na péči o talentovanou mládež (Dvořák, 2008). 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

MŠMT je ústředním orgánem státní správy pro státní péči o sport, turistiku a 

sportovní reprezentaci. ČR prostřednictvím MŠMT v současné době podporuje formou 

programových dotací diferencovaně 97 sportovních svazů, z toho (s dotacemi z ČOV) 38 

olympijských sportů. Diferenciace sportů (tzv. TOP) z hlediska zájmů státu rozdělila 97 

sportů do čtyř skupin TOP 1.-IV. Tyto subjekty jsou příjemcem státní dotace na sportovní 

reprezentaci, o kterou má stát zájem a motivuje sporty formou zvýhodnění podpory na 

základě úspěšnosti, což je dominantní faktor pro dotační politiku (Dvořák, 2008). 

Tabulka 1 Diferenciace sportů v ČR podle zájmu státu - skupina TOP I. (Dvořák, 2008). 
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Za oblast sportu a tělovýchovy zodpovídá odbor sportu. Pro tuto oblast Je 

vyhlašována "Státní podpora sportu" pro příslušný kalendářní rok. 

Veřejné vyhlášení programů podpory sportu v roce 2008 Je zaměřeno 

(www.msmt.cz, 2008): 

Oblast státní sportovní reprezentace 

• Sportovní reprezentace ČR. 

• Sportovní centra mládeže. 

• Sportovní talent. 

• Sportovní třídy. 

Oblast veřejně prospěšných programů 

• Národní program rozvoje sportu pro všechny. 

• Sport a škola. 

• Sport zdravotně postižených. 

• Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení. 

Český olympijský výbor (ČOV) 

Český olympijský výbor na základě olympijského marketingu, podílem na 

získaných finančních prostředcích od partnerů Mezinárodního olympijského výboru a svou 

národní olympijskou marketingovou činností generuje finanční prostředky, které vkládá do 

sportovní přípravy českých reprezentantů v olympijských sportech, tedy i v běžeckém 

lyžování. 

V rámci naplňování svého poslání, tj. vedle rozvoje olympismu a dalších činností 

v ČR, podporuje přípravu a zajišťuje účast českých reprezentantů na Hrách letní olympiády a 

Zimních olympijských hrách. Finanční dotace poskytuje 38 olympijským sportům (30 letních 

a 8 zimních) (Dvořák, 2008). 
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Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) 

Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) Je dobrovolným sdružením sportovních, 

tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působností, tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení. ČSTV vznikl 

roku 1990 a jeho posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní 

reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených 

subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou 

platformu. Subjekty sdružené v ČSTV si ponechávají samostatnost svého právního postavení, 

majetku a činnosti (www.cstv.cz, 2008). 

Sportovní svazy 

Národní sportovní svazy jsou samostatná, dobrovolná občanská sdružení fyzických a 

případně i právnických osob. Sportovní svazy řídí a organizují činnost v příslušném sportu na 

území ČR, hájí zájmy sdružených subjektů a zabezpečují státní reprezentaci ČR. Svoji činnost 

upravují vždy vlastními stanovami. Národní sportovní svazy mohou být řádným, nebo 

přidruženým členem ČSTV (www.cstv.cz, 2008). 

Svaz lyžařů České republiky (SLČR) 

Lyžování v naší republice je soustředěno pod Svazem lyžařů České republiky 

(SLČR), který je zájmovým sdružením občanů ČR s vlastní právní subjektivitou a je 

vrcholnou organizací lyžařského sportu v České republice. Je řádným členem ČSTV, ČOV a 

FIS (www.slcr.cz, 2008). 

SLČR je nejstarším národním lyžařským svazem na světě. V roce 2003 oslavil 100 

let od svého vzniku. Byl založen 21.11.1903 v Jablonci nad Jizerou na setkání tří zástupců 

prvních lyžařských klubů na našem území a byl nazván Svaz lyžařů Království českého. 

Současným sídlem SLČR je budova ČSTV v Praze na Strahově. 

SLČR je rozhodujícím článkem sportovní přípravy a tréninkového procesu, Je 

nositelem koncepce komplexní sportovní přípravy všech lyžařských disciplín, běžecké 

lyžování nevyjímaje, a spoluutváří komplexní systém státní sportovní reprezentace. Vytváří 

tréninkový systém včetně systému péče o talentovanou mládež a zajišťuje a realizuje spolu 

s rezortními sportovními centry (MŠMT, MO, MV) vlastní tréninkový proces. Vybírá a 

jmenuje členy reprezentačního družstva a zodpovídá za sportovní výsledky na vrcholných 

mezinárodních soutěžích. 
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Vlastní tréninkový proces organizují a zajišťují sportovní kluby, sportovní oddíly ve 

vlastních sportovních zařízeních nebo v zařízeních státních či obecních a městských formou 

pronájmu. S klubovou příslušností realizují i (individuální) přípravu vrcholových sportovců a 

reprezentantů ČR. 

V současnosti má Svaz lyžařů ČR 8 odborných sportovních úseků: 

o Úsek běhu na lyžích. 

o Úsek skoku na lyžích. 

o Úsek severské kombinace. 

o Úsek alpských disciplín. 

o Úsek akrobatického lyžování. 

o Úsek snowboardingu. 

o Úsek travního lyžování. 

o Úsek základního lyžování. 

V současné době sdružuje SLČR přibližně 20 000 aktivních členů v 15 krajských 

svazech (Evidence SLČR, 2008). 

6.2 Struktura sportu a lyžoYání v Norsku 

V Norsku se velmi mnoho lidí věnuje ve svém volném čase sportování. Veřejná 

správa a dobrovolné sportovní organizace spolupracují v různých oblastech sportu, aby všem 

obyvatelům Norského království poskytli ty nejlepší podmínky a možnosti ke sportování. 

Národní sportovní politika je založena na vlastní hodnotě sportu a tělesných aktivit. 

Vize národní sportovní politiky je: "Sport a tělesné aktivity pro všechny." (www.idrett.no, 

2008). Předmětem nejvyššího národního zájmu jsou děti (6-12let) a mládež (13-19let) a jsou 

zdůrazňovány především tyto cíle: 

o Dobrovolné členské organtzace musí být finančně podporovány, tak aby 

mohly poskytovat rozličné a kvalitní možnosti v oblasti sportu a tělesných 

aktivit, zejména na lokální úrovni. 

o Sportovní možnosti musí zajistit příležitost účastnit se sportu a tělesných 

aktivit co nejširší veřejnosti. 

o Norský vrcholový sport musí dostávat finanční podporu, aby byla zaručena 

základna pro eticky a profesionálně kvalifikované vrcholové prostředí 

sportovců. 
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Na základě těchto principů je hlavní podíl národních loterijních fondů Norsk tipping 

určených pro sportovní účely rozdělen na budování a vylepšení sportovních možností 

v jednotlivých městech (celkem je jich 434) a pro sportovní aktivity spadající pod NIF 

(Norges idrettsforbund, Norský svaz sportů). 

Jednotlivé kraje v Norsku (celkem 19 krajů) se zabývají sportovními záležitostmi na 

regionální úrovni. Asistují městům a obcím v jejich práci, zvláště při plánování a budování 

sportovních podmínek. Zodpovědnost za specifické přidělení loterijních grantů městům 

přebírá kraj. Jednotlivá města za spolupráce svých sportovních klubů žádá o granty na 

projekty týkající se sportování v dané lokalitě (www.idrett.no, 2008). 

Města jsou zodpovědná za úroveň lokálních aktivit a infrastruktury. Jejich role je 

velmi podstatná v oblasti investic a podpory sportu. 

Sportovní zařízení jsou fmancována z fondů rozličných oblastí; městské fondy, 

loterijní fondy, soukromé příspěvky, dary a sponzorství. Menší zařízení jsou velmi často 

konstruována pouze na základě dobrovolné činnosti (www.idrett.no, 2008). 

Tabulka 2 Přehled sportovních svazů v Norsku podle počtu členů (NIF, 2004). 

Ministerstvo kultury a církevních záležitostí (KKD) 

KKD je zodpovědné za kulturní politiku, církevní záležitosti, předpisy a ostatní 

problematiku týkající se médií a sportu. KKD rozhoduje o přidělování loterijních fondů 

krajům, městům či klubům. (Např. v roce 2003 bylo v Norsku rozděleno EUR 71,5 miliónů 

na sport z loterijních fondů) (www.idrett.no, 2008). 
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Norský olympijský a paralympijský výbor a Norský svaz sportů (NIF) 

NIF je zastřešující organizace všech národních sportovních svazů v Norsku (jak 

amatérských, tak profesionálních). NIF má 2,1 miliónu členů a sestává z 56 národních svazů, 

19 regionálních spolků, 380 sportovních rad a cca 12 500 klubů. Generální shromáždění je 

nejvyšším řídícím orgánem organizovaného sportu a koná se každé 4 roky. 

Vize NIF je být nejvyšší mocí v zemi, která prosazuje "sport pro všechny". Charta 

organizace je založena na myšlence, že je třeba pečovat o každého, kdo chce sportovat 

(www.idrett.no, 2008). 
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t 
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Coo.rdlnatlng body for a ll dubs 
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Team 
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The disdpllne in whkh tne group

parth:ipates, e.g. 
cross-couotry skilng 

Obrázek 3 Organizační schéma norského systému (www.idrett.no, 2008). 

Poznámky: NIF spojuje administrativu všech sportů v Norsku. Vpravo dolů navazuje na Národni svaz, který se 

zabývá národní správou specifického sportu, dále je napojen na Regionální federace - krajský nebo regionální 

orgán pro specifický sport a pod jejich správu patří tzv. Skupina - kluby zabývajici se specifickým sportem Ze 

Skupiny vychází disciplina, které se účastni, např. běžecké lyžování. Doleva vychází regionální svaz jako řídíci 

článek pro všechny sporty v kraji, navazuje na Sportovní rady, které jsou koordinačním orgánem všech sportzi 

v rámci kraje. Ty spravují jednotlivé kluby, které jsou ve Skupině klubů stejného zaměření a posledním článkem 

jsou Týmy hrajici v rámci jedné ligy 
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Norský lyžařský svaz (NSF) 

NSF je třetím největším sportovním svazem v Norsku. Po celý rok 2008 probíhaly 

oslavy 100. výročí založení. NSF vznikl 21.2.2008 v Kristianii, dnešním Oslo. Zde sídlí 

dodnes v budově stadionu Ulleval spolu s dalšími norskými sportovními svazy. Zastřešující 

organizací NSF je NIF. 

NSF se skládá z těchto sekcí: 

o Al pint [Alpské lyžování] 

o Freestyle [Akrobatické lyžování] 

o Hopp [Skoky na lyžích] 

o Kombinert [Severská kombinace] 

o Langrenn [Běžecké lyžování] 

o Telemark 

Vize NSF: "Mange, gode og glade skilepere." - "Velké množství dobrých a 

spokojených lyžařů." (www.skiforbundet.no, 2008). 

V současnosti NSF sdružuje ve výše uvedených sekcích na 162 000 lyžařů v 16 

krajských svazech (www.skiforbundet.no, 2008). 

Norské sportovní kluby 

Sportovní kluby v Norsku mohou být organizovány dvojím způsobem. Jednou 

možností jsou sportovní kluby zahrnující více sportů v rámci týmů v jednom klubu a dále pak 

sportovní kluby zaměřené pouze na jeden sport. 51 % norských sportovních klubů je 

zaměřeno pouze na jednu disciplínu, 49 %jsou kluby se širší nabídkou sportů v rámci daného 

klubu. 
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7. Charakteristika věkové skupiny dětí 10-12let 

V naší diplomové práci se budeme zabývat především prací s mladými sportovci ve 

věku 10-12 let, proto se nyní zaměříme na charakteristiku této skupiny a na různé přístupy 

jednotlivých autorů. 

7.1 Charakteristika z pohledu českých autorů 

Štilec (1989) dělí jednotlivé fáze lidské ontogeneze na: 

o předškolní věk- 3-6 let, 

o mladší školní věk- 6-1 O let, 

o starší školní věk- od 10-11 do 15-16 let, 

o dorostový věk - 15-19 let. 

Starší školní věk je obdobím s výraznějšími přestavbami organismu. S ohledem na 

hormonální a další procesy můžeme toto období rozdělit ještě na dvě fáze, prepubescence (10-

13 let) a puberta (13-16let). 

Zde nás zajímá období prepubescence, které je z hlediska sportu vhodnou dobou pro 

motorické učení, postupné zlepšování silových schopností umožňuje dobré ovládání těla. 

Dochází k dozrávání vestibulárního aparátu a ostatních analyzátorů. Dítě má již vysoké 

předpoklady vyvíjet značnou duševní aktivitu, soustředění vydrží delší dobu. Vzhledem 

k tvárnosti nervové soustavy má dítě předpoklad pro komplexní rozvoj rychlostních 

schopností. Z hlediska rychlostního základu je období 10-13 let velice příznivé a často 

rozhodující. 

Kouba (1995) dělí jednotlivé fáze lidské ontogeneze na: 

o dětství - předškolní věk- 3-6 let, 

o dětství - mladší školní věk- od 6 do 11-12 let, 

o dorostenectví - pubescence- od 12 do 18-19 let, 

o dorostenectví - adolescence - 18-22 let. 
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Důležitá je pro nás charakteristika dětství - mladšího školního věku. Zde Kouba 

(1995) uvádí, že počátek období je vymezen zahájením školní docházky dítěte a konec 

začátkem pohlavního dospívání, které u dívek nastupuje okolo ll let a u chlapců okolo 12let. 

Někdy toto období můžeme najít též pod názvy školní dětství nebo prepubescence. Vývoj 

tělesné výšky probíhá rovnoměrně s průměrnými přírůstky přibližně 6 cm za rok. Růstové 

křivky zůstávají až do věku 9-1 O let stejné. U dívek pak začíná růstový spurt mezi 10-11 

rokem a dívky tělesnou výškou převyšují chlapce. Rovnoměrně rostou vnitřní orgány a 

zdokonaluje a zefektivňuje se jejich činnost. Denní potřeba spánku je mezi 9.-12. rokem deset 

hodin. Děti, kterým se nedostává spánku, mívají obvykle slabší nervovou soustavu a 

pomalejší tělesný růst. 

Vývoj motoriky závisí na funkcích nervové soustavy, dále pak na růstu i osifikaci 

kostí a podílu svalstva na tělesné hmotnosti. Pro toto období je význačná motorická stabilita a 

zvyšující se motorická učenlivost. 

Pomocí demonstrace a jednoduché instrukce se děti snadno učí novým pohybům. 

Věk školního dětství je období provázené přebytkem pohybů, kdy objem spontánní pohybové 

aktivity je až 5 hodin denně. 

Langmeier, Krejčířová (1998) dělí jednotlivá období lidského života na: 

o předškolní období - časový interval od narození až po vstup do školy, 

o mladší školní období- časový interval od 6-7 let do 11-12 let, 

o období dospívání - časový interval od 11-12let do 20-22let. 

V tomto případě nás zajímá charakteristika mladšího školního období, neboť jde o 

časový interval, kam zapadá náš sledovaný soubor. Langmeier, Krejčířová (1998) jako mladší 

školní období označují zpravidla dobu mezi 6-7 rokem, kdy dítě vstupuje do školy, až do 

věku 11-12 let, kdy začínají prvé známky pohlavního dospívání. Změny v tomto období se 

nezdají tak převratné, jako v útlém a předškolním dětství, ani tak bouřlivé jako v následujícím 

období dospívání. Psychoanalýza označila tento věk jako období latence -tedy jako etapu, 

kde je ukončena jedna část psychosexuálního vývoje a kdy základní pudová emoční složka 

ještě dřímá až do začátku pubescence. 
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Vývoj pohybových a ostatních schopností je do značné míry závislý na tělesném 

růstu. Ten je během tohoto období většinou rovnoměrně plynulý oproti předchozímu období. 

Po předchozí disproporcionalitě se tedy školní dítě zdá většinou harmonicky vyvinuté. Během 

celého období se výrazně zlepšuje hrubá i jemná motorika. Pohyby jsou rychlejší, svalová síla 

je větší. Příznačné je také zlepšení koordinace všech pohybů celého těla. S tím souvisí 

rostoucí zájem o pohybové hry a o sportovní výkony. Rozdíly mezi dětmi v pohybových 

dovednostech mohou být z části závislé na vnitřní a vnější motivaci. Děti, které jsou rodiči 

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

aktivity. Dítě školního věku si je již dobře vědomo svých zdarů či nezdarů a začíná si své 

vlastní výkony poměřovat s výkony druhých. 

V tomto věku se také začíná soustavně vyvíjet druhá složka senzomotorické aktivity 

a smyslové vnímání. Jedná se o složitý proces, psychický akt, v němž jsou zúčastněny již 

všechny složky osobnosti člověka - jeho postoje, očekávání, soustředěnost, vytrvalost, 

dřívější zkušenosti, zájem i již rozvinuté schopnosti. Dítě je pozornější, vytrvalejší, nevnímá 

již věci vcelku, ale prozkoumává je po částech. 

Dovalil aj. (2002) dělí jednotlivá období lidské ontogeneze na: 

o mladší školní věk- 6-11let, 

o starší školní věk- 11-15 let, 

o dorostový věk - 15-18 let. 

Zajímá nás období mezi 6.-11. rokem života, tedy mladší školní věk. Roste celková 

odolnost organismu, avšak kostra ještě není zcela vyvinutá, rovněž zakřivení páteře není 

trvalé. Důležité proto je věnovat dostatečnou pozornost návyku dobrého držení těla. 

Psychologové toto období označují jako věk realistického nazírání, které se opírá o názorné 

vlastnosti konkrétních předmětů a jevů. Rysy osobnosti nejsou zdaleka ustáleny, děti 

charakterizuje impulsivnost, přechody z radosti do smutku a naopak. Slabě je zatím vyvinuta 

vůle, dítě nedokáže dlouhodobě sledovat cíl, soustředit se. Z hlediska tréninku je toto období 

vhodné zejména pro rozvoj koordinačních schopností, dobré jsou také předpoklady pro 

pohyblivost a rychlostní schopnosti. Pohyb působí dětem radost. Základem jejich konání je 

hra. V tréninku musí dominovat herní princip, tzn. radostný charakter veškerého počínání. 
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Mladší školní věk je velice citlivý pro rozvoj celého komplexu obratnostních 

schopností. Kinesteticko-diferenciační schopnost, rytmická schopnost, rovnováhová 

schopnost, orientační schopnost, vykazují ve věku 7 - ll let mohutný vývoj u obou pohlaví. 

Dobře je též známá vysoká úroveň kloubní pohyblivosti dětí tohoto věku. 

Pro období staršího školního věku, kam částečně také spadá náš soubor, jsou 

typické četné nerovnoměrné biologické změny, odrážející se i v psychologickém vývoji. 

Pubertální věk začíná v období ll - 12 let. Všechny změny jsou důsledkem řady složitých 

fyziologických pochodů souvisejících s rozvojem hormonální činnosti. Po stránce rozumové 

se zvětšuje okruh chápání, objevují se znaky logického myšlení, rozvíjí se paměť. Dítě má již 

vysoké předpoklady vyvíjet značnou duševní aktivitu, soustředění vydrží delší dobu. Tělesné 

změny mohou vést k pocitu odlišnosti, všímání si více sama sebe, ale také k agresivnímu 

chování, opozici vůči ostatním. Nerovnoměrný tělesný vývoj ovlivňuje pohybové možnosti, 

v přímé souvislosti pokračuje přirozený vzestup výkonnosti, s přibývajícím věkem se zvětšují 

rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Mládež tohoto věku vyniká silnou potřebou napodobovat 

dospělé (bohužel i negativně). 

Perič (2004) se ve své knize zabývá pouze dvěma obdobími lidského vývoje a to: 

o mladší školní věk - 6-11 let, 

o starší školní věk - 12-15 let. 

Opět nás bude zajímat charakteristika období mladšího školního věku. Perič (2004) 

hodnotí toto vývojové období jako časový úsek, ve kterém dochází k intenzivním biologicko

psychosociálním změnám. Tělesný rozvoj je charakterizován rovnoměrným růstem výšky a 

hmotnosti dětí (výška se pravidelně zvyšuje o 5-8 cm ročně). Přibývá nových vědomostí, 

rozvíjí se paměť a představivost. Po šestém roce je nerovový systém dostatečně zralý i pro 

složitější koordinačně náročné pohyby. Veškerou činnost dítě silně prožívá. Přetrvává malá 

sebekritičnost k vlastnímu vystupování a jednání. Doba, po kterou se děti dokáží plně 

koncentrovat, trvá přibližně 4-5 minut, poté nastává útlum a roztěkanost. Děti tohoto věku 

jsou charakterizovány vysokou spontánní pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti 

jsou snadno zvládány, ale mají malou trvalost. Charakteristický rys dětské motoriky je v tom, 

že postrádá úspornost. 
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Čeští autoři (Štilec, 1989, Kuba, 1995; Langmeier, Krejčířová, 1998; Dovalil aj., 

2002; Perič, 2004) se shodují na tom, že pro děti věkové kategorie 10 - 12 let je typická 

vysoká spontánní pohybová aktivita. Rozvoj pohybových schopností je již na vysoké úrovni. 

Schopnost přizpůsobení je dobrá, což vytváří příznivé předpoklady pro trénink. Děti v tomto 

věku jsou již schopny realističtějšího nazírání na svět, uvědomují si již plně své činy. Mají 

vysoké předpoklady vyvíjet značnou duševní aktivitu, soustředění vydrží delší dobu. 

Z pohledu tréninku se z nich pomalu a jistě stávají sportovci - závodníci jako takoví. 

Motorická stabilita a motorická učenlivost je na svém vrcholu. Je to ideální věk pro učení se 

novým pohybům. Ke konci tohoto období je trenéry zařazován speciálnější trénink a trénink 

techniky. 

7.2 Charakteristika z pohledu norských autorů 

V nám dostupné norské literatuře jsme taková odlišná rozdělení jako v literatuře 

české nenašli. Pravidla o sportování dětí v Norsku rozdělují dětské a mládežnické věkové 

kategorie takto: 

o děti 5-7 let, 

o děti 8-9 let, 

o děti 10-12 let. 

o mladší mládež 12-15 let, 

o starší mládež 15-20 let. 

Ve věku 6-1 1 let se podtrhuje důležitost zaměření se na motorickou flexibilitu dětí. 

Senzomotorické učení je po narození na nejvyšší úrovni a s věkem do 8-11 let postupně klesá 

(graf 2). Oproti tomu dochází k růstu intelektuálnímu. Právě v období 8-11 let věku dochází 

k ideální kombinaci senzomotorického učení a dostatečné intelektuální úrovně. Tato fáze 

lidského vývoje je podle norských autorů nejlepší např. k učení různých technik v řadě 

sportovních disciplín. Zde se ale prosazuje samostatné učení, kdy jsou před děti pouze 

předkládány úkoly a ty je plní jak nejlépe mohou. Flemmen (1999) uvádí, že pro děti je 

důležité stimulovat senzomotoriku dítěte časně a hojně. Rozvoj pohybových návyků má být 

nenásilný, přizpůsobený vyspělosti dítěte. Hovoří se zde taktéž o tzv. biologickém věku. 

Nezáleží pouze na kalendářním věku, ale vývoj tělesný, motorický i psychický dětí stejné 

věkové kategorie může být dosti odlišný. 
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Graf 2 Senzomotorické učení dětí podle Flemmena ( 1999) 
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8. Systém sportovní přípravy 

8.1 Sportovní příprava dětí a mládeže 

8.1.1 ČR 

S pojmem sportovní příprava mládeže se setkáváme přibližně od 50. let minulého 

století. Vznik tohoto pojmu je spojen s uplatňováním sportu mezi mládeží a jeho rozšířením 

v celosvětovém měřítku. Při řešení rozsáhlé problematiky sportovního tréninku dětí a mládeže 

se objevila především snaha vyjádřit charakteristiku sportovního tréninku dětí a mládeže a 

jeho specifiku vzhledem k tréninku dospělých. Jako hlavní problémy byly a jsou spatřovány 

ranná a předčasná specializace, sportovní trénink a tělesný rozvoj, sportovní výkonnost dětí, 

sportovní trénink a výchova (Štilec, 1989). 

Štilec (1989) dále uvádí, že sportovní příprava je systematický pedagogický proces 

zaměřený k výchově zdravých, všestranně zdatných sportovců, kteří na základě harmonického 

vývoje dosáhnou v období plného rozvoje sil nejvyšších individuálních výkonů ve vybraném 

sportu. Hlavní východiska sportovní přípravy dětí a mládeže, které podstatně odlišují tento 

proces od sportovního tréninku dospělých, jsou respektování věkových zákonitostí vývoje 

organismu a osobnosti, všestrannost, perspektivnost. 

Všestrannost chápeme jako jednu z hlavních zásad sportovní přípravy děti a 

mládeže, a proto se jí budeme zabývat podrobněji. Zásada všestrannosti je dána do souvislosti 

s výkonnostním i vrcholovým sportem. 

Nízká úroveň všestranného základu je v přímé souvislosti s předčasně ukončeným 

výkonnostním vývojem mnoha nadějných sportovců dorosteneckého věku. 

Teorie i praxe odkazují na fakt, že vysoká úroveň všestrannosti je nutným 

předpokladem pozdějšího specializovaného tréninku pokud jde o pohybové schopnosti i 

pohybové dovednosti. V praxi to znamená podněcovat zájem mladých sportovců o sport a 

tělesnou kulturu vcelku i o mimosportovní oblast života, podněcovat zejména sociální vztahy 

a rozvíjet kolektivní cítění. 

Všestranným rozvojem organismu a osobnosti vyvíjejícího se sportovce podle Štilce 

(1989) sledujeme: 

vypěstování vysoké práceschopnosti organismu potřebné pro pozdější 

specializovaný trénink, 

posílení jednotlivých funkcí a orgánů v komplexu, a tím zvýšení 

odolnosti vůči námaze a únavě, 

vytvoření návyku na pohyby různého charakteru, různé náročnosti a 

různého stupně zatížení. 
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Pro rozvoj všestrannosti používá trenér co nejvíce rozmanité tréninkové prostředky. 

Pro rozvoj pohybových schopností co největší množství pohybových činností a sportovních 

disciplín s cílem získání širokých pohybových zkušeností. Předpoklady pro rozvoj 

jednotlivých pohybových schopností se nevyvíjí paralelně. V průběhu vývoje existují tzv. 

citlivá období, která naznačují, jakou ze schopností v té či oné etapě vývoje přednostně 

rozvíjet (Štilec, 1989). 

Toto doplňuje Perič (2004) otázkou, co je vlastně podstatou všeobecné přípravy? 

Jedná se o pojem, který je ve sportovním tréninku velice často používán, ale ne vždy správně 

chápán. Pro všestrannou přípravu je charakteristická široká nabídka různorodých pohybových 

činností - čím pestřejší, tím lepší. V praxi to znamená seznámit děti s nejširším spektrem 

různých sportů. 

Perič (2004) rozděluje všeobecnou přípravu na tři stupně všestrannosti: 

a) Všeobecná všestrannost - jedná se o veškeré pohybové činnosti, které 

využívají co možná nejrozmanitějších pohybových činností a nejrůznějších 

pohybových disciplín jako je atletika, cyklistika, plavání, pohybové hry aj. 

b) Specializovaná všestrannost- využívá takové tréninkové prostředky, jejichž 

charakter odpovídá pohybové činnosti příslušného sportu. 

Např. v běhu na lyžích to znamená získat co nejširší základy lyžařských dovedností 

od sjezdování, odšlapování, až po jízdu v různě upraveném terénu za různých sněhových 

podmínek (Ilavský aj., 2005). 

c) Všestrannost v rámci vybraného sportu (speciální) - význam zařazení tohoto 

druhu všestrannosti je specifický pro daný sport. Zařazuje se zejména 

z důvodů teoretických či didaktických. 

Posledním východiskem ve sportovní přípravě dětí a mládeže je podle Štilce (1989) 

perspektivnost. Pokud se zabýváme perspektivností, budeme v procesu sportovní přípravy 

důsledně uplatňovat zejména principy přiměřenosti, soustavnosti a postupnosti, a to jak 

z hlediska vývojových zákonitostí příslušné věkové skupiny i jednotlivců, tak z hlediska 

požadavků, jeho složek a stavby. Sladění obou těchto hledisek určuje charakter specifického 

výchovně vzdělávacího procesu s dětmi a mládeží, jakožto období přípravy pro dosažení co 

nejvyššího individuálního výkonu ve vybraném sportu. Tento výkon odpovídá předpokladům, 

možnostem i podmínkám každého jednotlivce. Perspektivnost by tedy měla být jakýmsi 

předpokladem a zárukou trvalého zájmu mladých sportovců o systematický víceletý trénink, 

v němž plnění postupných cílů zajišťuje vysokou účinnost tohoto procesu. 
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Perič (2004) se také zabývá cíli sportovní přípravy dětí a mládeže. Poukazuje na dva 

názory sportovní přípravy dětí. První říká, že trénink by měl být zaměřený na vítězství (často 

za každou cenu), jedině to vede k nejvyšším metám a je správné. Druhý, krajní názor, 

poukazuje na to, že hlavní je zábava a náplň volného času dětí. Oba názory jsou značně krajní 

a pravdu je třeba hledat někde uprostřed. Není možné pojmout trénink jako pracovní tábor, 

který slouží k naplnění volného času dětí, ani jako dril, který vydrží jen ti nejtvrdší a 

nejodolnější. Trénink by měl přinášet nejlepší možnosti rozvoje dítěte, které zajistí 

perspektivu, co možná nejvyšší výkonnosti. 

Z tohoto pohledu Perič (2004) také stanovil tři důležitá východiska sportovní 

přípravy dětí: nepoškodit děti, vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě a 

vytvořit základy pro pozdější trénink. Ve své podstatě se tato východiska velice ztotožňují 

s východisky, která stanovil Štilec (1989). 

Vytvořit u dětí vztah ke sportu je důležité pro provozování pohybových aktivit 

v průběhu našeho celého života. "Je hodně povolaných, ale málo vyvolených" říká jedna stará 

lidová moudrost. Pokud ji vztáhneme ke sportu, je velmi mnoho dětí, které pravidelně 

sportují, ale velmi málo z nich má předpoklady stát se vrcholovými sportovci a jen minimum 

se jich ve vrcholovém sportu v dospělosti prosadí. Pro ostatní bude dětství strávené ve 

sportovním oddíle určitou startovní pozicí pro vytvoření vztahu k pohybu, jako k jedné 

z důležitých součástí života moderního člověka (Perič, 2004). 

8.1.2 Norsko 

Při studiu problematiky sportovní přípravy dětí a mládeže v Norsku jsme vycházeli 

z jedné stěžejní publikace - Nymoen aj. (2005), kde jsou shrnuty základní principy 

prosazované obecně ve sportovní přípravě norských dětí. 

Zásadní hodnotou sportu dětí a mládeže je radost z hraní a zlepšování se. Radost ze 

sportu by měla přicházet s tím, jak dítě prožívá různé všestranné aktivity, kde hraní a 

zlepšování se stojí ve středu pozornosti. Děti se sportem vyvíjejí a při něm si uvědomují svoje 

hranice a možnosti. 

Dalším východiskem pro sportování dětí je společný trénink ve skupině a 

spolupráce. Při sportování děti učíme spolupracovat s ostatními. Jinými slovy řečeno, dětský 

sport učí děti vyvíjet se společensky a buduje přátelství s vrstevníky. 

Správné osvojování si zdravých návyků, to je další z hodnot sportování. Sport by 

měl naučit děti osvojit si zdravé návyky, co se týká stravy a aktivit, které si udrží po cel)· 

život. 
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Čestnost a fair-play. Čestnost znamená více než dodržování pravidel. Je to i respekt 

vůči druhým, zúčastňování se pozitivně laděných aktivit. Čestnou hrou se ,·ždy vyhrává. 

Respektem ke sportovním pravidlům a zákonům učíme děti, že je duležité mít jasné hranice a 

hodnoty. 

Při sportování bychom měli vytvořit pro děti prostor, kde se cítí bezpečně, v pohodě. 

Mají zde získat jisté nové dovednosti. Snažíme se je proto angažovat ve více sportech. Děti 

sportují, protože je to baví, zajímá a jsou v kolektivu. 

Trenér dětí je tvůrcem aktivit i prostředí. Je důležité, aby trenér dětí znal vhodné 

prostředky pro rozvoj základních pohybových aktivit dětí. Nejlepším nástrojem i prostředkem 

je často právě hra. Tou se děti učí kreativitě, radosti ze sportu, iniciativě, sebevědomí i pocitu 

bezpečí. Platí, že kreativní trenér má kreativní a všestranné sportovce. Děti se zdokonalují, 

pokud provádějí aktivity, které mohou zvládnout, které jsou motivačně obtížné. Tak trenér 

buduje sebedůvěru u každého svěřence. Děti si více věří a těší se na nové překážky, které 

přijdou později. 

Pokud děti samy ve svém vlastním prostředí vyvíjejí fyzické aktivity, měli bychom 

je podporovat a ukázat jim, že si toho vážíme. V takovém případě bychom se měli držet 

v pozadí a nepřerušovat je. Právě aktivity z vlastní iniciativy jsou velmi důležité pro rozvoj 

kreativity, sebedůvěry i smyslu pro zodpovědnost. 

Děti potřebují pocit sounáležitosti a bezpečí a je na trenérovi, aby takové prostředí 

zajistil. Cítí-li se děti v daném prostředí dobře, jsou více motivované pro trénink a je větší 

naděje, že budou v daném sportu pokračovat. Aktivity, které spojují fyzické a motorické 

vlastnosti se společenskou stránkou, jsou důležité pro všestranný rozvoj osobnosti. 

Pohyb je pro děti přirozený už od narození. Tuto přirozenou schopnost však můžeme 

my, dospělí, zničit už v prvních 18 - 19 letech života. V deseti letech je až 70 % dětí 

aktivních v nějakém sportu, v devatenácti sportuje už jen 30 %. Důvodů je j istě více, ale 

významným je ztráta motivace. Negativně může působit také příliš silná snaha po dosažení 

vysokých výkonů. Příliš ambiciózní trenéři i rodiče se stopkami v rukou a autoritativními 

radami mohou způsobit, že se děti stanou nejistými. 

Při vlastním závodění se můžeme setkat se dvěma alternativami, a to snahou uspět a 

strachem z neúspěchu. Je-li strach z neúspěchu větší než touha uspět, pokoušíme se 

neúspěchu vyhnout. Oba pocity se v dětství a dospívání objevují často a mají vnější i vnitřní 

zdroje. Vnitřním zdrojem je naše vlastní snaha zhodnotit to, čemu se věnujeme. Vnějším 

potom snaha po ocenění ostatními. Strach ze zklamání je spojen právě s hodnocením okolí. 

Studie ukazují, že jednou z možností, jak odbourat strach z neúspěchu, je nekřičet a netrestat 
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při špatných výsledcích. Některé studie ukazují, že vnitřní motivace mizí, když odměňujeme 

za dobré výsledky. 

Je proto jednodušší motivovat děti tím, že se stále zlepšují a směrovat je ke zvládání 

dalších úkolů. Cílem by mělo být překonávání překážek a zlepšování se, ne sledování 

umístění ve výsledkové listině. Je důležité, aby trenéři přesvědčili děti o tom, že: 

1. To, že se nám daří znamená, že se zlepšujeme. 

2. Abychom se stále zlepšovali, musí další cíle vycházet z našeho vlastního vývoje. 

Trenéři musí umět pochválit za snahu a úsilí a vytvořit takové tréninkové prostředí, 

kde právě zvládání nových věcí je středem pozornosti. 

V současné době si většina dětí přeje, aby rodiče měli více času pro ně, aby se více 

zajímali o to, co dělají ve svém volném čase. Dobrý vztah rodičů ke klubu a vzájemná 

komunikace je velmi důležitá. Jak dlouho se budou děti sportem zabývat, záleží často na 

zájmu a angažoyanosti rodičů. 

Pravidla dětského sportu vyžadují záměr, organizaci a utkávání se ve všech sportech 

pro děti. Všechny kluby, které mají aktivní děti do 12 let mají dodržovat "Pravidla o 

sportování dětí" (Nymoen aj., 2005). 

V "Pravidlech o sportování dětí" se doporučují tyto aktivity: 

o 5-7 let: 

Hra a všestrannost by měla být základem všech aktivit. Aktivity, kde se klade důraz na 

základní motorické dovednosti, například chůze, běh, skákání, rovnováha, házení, 

chytání, šplhání a vis, mají mít centrální postavení. Aktivity se rozlišují různými 

pomůckami a prostředím. 

o 8-9let: 

Doporučuje se provádět všestranné pohybové aktivity společné různým sportům. Je 

důležité, aby děti zjistily, co tyto sporty přinášejí a čím jsou zajímavé. Pro děti je 

důležité i zába\nější vyzkoušet i jiné sporty. Vytváří se tím i všestranný pohybový 

základ. Současně děti poznávají, které sporty je baví. Pro děti do 1 O let by neměl být 

žádný sport jediný a celoroční. 

o 10-12let: 

V těchto létech učíme děti všestrannosti, začíná se specializací v určitých (jednom nebo 

více) sportech. Centrálním bodem je stále všestrannost i všestranný výběr cvičení 

v tréninku techniky. Výběrem příbuzných sportů získají motivaci pro trénink. Začátek 

specializace ovšem znamená, že i nadále se budou budovat základy v daném sportu. 
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Tréninky by měly stále probíhat herní formou a požadavky na děti by neměly být stejné 

jako pro dospělé. 

o Závodění: 

Děti ve věku do 12 let by měly závodit v různých sportech a větší důraz by měl být 

kladen na trénink než na vlastní závodění. 

o Celkový rozvoj: 

Každá generace vyrůstá ve "své" době. Je důležité, aby trenéři byli schopni vidět svět 

očima dětí a vycházeli z předpokladů, se kterými děti do sportování vstupují. Děti 

v dnešní době méně fyzicky pracují, jsou často hůře fyzicky připravené "trénovat". To 

nutně ovlivňuje obsah, formu i výsledky tréninku. Je proto důležité dát dětem základy 

různých sportů, protože přílišná jednostrannost v dětském věku omezuje rozvoj 

pohybových dovedností v budoucnu. Nejlepším místem výuky základů pohybových 

dovedností je právě příroda. Je-li cílem získat doživotní lásku ke sportu, je naučení se 

základů více sportů v dětském věku důležitým předpokladem. 

8.2 Systém výchovy sportovních talentů 

8.2.1 ČR 

Běh na lyžích je disciplína, které se může věnovat široká veřejnost od útlého dětství 

až po stáří. Dobrovolní trenéři a cvičitelé lyžařských oddílů a klubů seznamují děti již od 

předškolního věku se základními lyžařskými dovednostmi. SLČR má vytvořený systém 

výchovy a přípravy talentovaných lyžařů-běžců od základního lyžování až po vrcholovou 

etapu završenou státní reprezentací. Systém je v obecné formě vytvořen na MŠMT (Dvořák, 

2008). 

Sportovní talent 

Cílem je podpora přípravy sportovně talentoYané mládeže v občanských sdruženích. 

Je zaměřena na činnost jednotlivců, oddílů, nebo klubů prostřednictvím vybraných 

sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů. 

Sportovní třídy 

Cílem Je podpora sportovní přípravy žáků s rozšířeným vyučováním tělesné 

výchovy na základních školách ve spolupráci se sportovním svazem. Zpravidla se jedná o 

věkovou kategorii 6- 15 let. Na koncepci a realizaci sportovní přípravy se podílejí sportovní 

kluby a SLČR. V roce 2008 pracuje v ČR 18 sportovních tříd se zaměřením na běžecké 

lyžování (SLČR, 2008). 
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Sportovní gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou 

Podpora se týká činnosti sportovně talentovaných žáků, zejména sportovní přípravy. 

Školy úzce spolupracují se sportovními kluby a SLČR. V roce 2008 pracuje v ČR 5 

sportovních gymnázií se zaměřením na běh na lyžích (SLČR, 2008). 

Sportovní centra mládeže 

Cílem je podpora sportovní přípravy talentovaných sportovců dorostenecké a 

juniorské kategorie, zpravidla ve věku 15 - 19 let, prostřednictvím vybraných sportovních 

svazů, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů. Činnost je realizována 

v tělovýchovné jednotě, sportovním klubu nebo sportovním oddílu. V roce 2008 pracují v ČR 

tři tréninková centra běhu a šest sportovních center mládeže (SLČR, 2008). 

Sportovní reprezentace 

Cílem je podpora sportovní přípravy reprezentantů v kategorii juniorů a dospělých a 

účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích (OH, MS, ME, UNI, SP, kvalifikační soutěže 

aj.). Děje se tak prostřednictvím SLČR, který je zařazen do systému státní sportovní 

reprezentace, tj. 97 sportů ve třech úrovních. 

Rezortní sportovní centra 

Vrcholem pyramidy (obr. 3) státního systému zajištění procesu od výchovy talentů 

až po přípravu reprezentantů, jsou státní instituce a zřízení- rezortní sportovní centra (RSC). 

V současné době je to nejvýznamnější a nezastupitelný článek přípravy pro státní sportovní 

reprezentaci. V roce 2008 pracují v ČR dvě rezortní sportovní centra se zaměřením na 

běžecké lyžování (SLČR, 2008). 

RSC jsou odbornými servisními pracovišti, které vytváří komplexní podmínky pro 

dlouhodobou přípravu vybraných vrcholových sportovců ke státní sportovní reprezentaci. 

Úzce spolupracují s příslušnými sportovními svazy, které zodpovídají za koncepci, přípravu a 

výsledky sportovní reprezentace ČR. Jsou zřizována MŠMT, Ministerstvem obrany a 

Ministerstvem vnitra. Koordinátorem činnosti všech tří center je pak pověřeno MŠMT. 
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MO 147 mll. Ke 
MV 113 mll. Ke 
M3MT 83 mll. Ke 

Sportovnr trfdy • 325 tffd, 27 sportll 

Sportovnl talent ·výběr talentll, 97 sportovnich svazll 82 mll. Ke 
+ 1 mll. Ke ODM 

Poznámky: MO -Ministerstvo obrany, MV- Ministerstvo vnitra, MŠMT- Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, ODM- Olympiáda dětí a mládeže. 

Obrázek 3 Pyramida státního systému zajištění procesu výchovy talentů v ČR (Dvořák, 
2008). 

8.2.2 Norsko 

Do 6ti let se děti dostávají do kontaktu s během na lyžích zejména díky rodičům, 

nejsou nikde organizovány. Pro tyto děti NSF organizuje zdarma tzv. "Skileik" = "Hry na 

lyžích", zřizují se speciální hřiště a děti na tato hřiště sváží svazové autobusy. Vše je 

organizováno v rámci projektu "Barneskole", který se soustřeďuje na lyžování dětí. Snahou 

projektu je získat pro lyžování co nejvíce dětí, jde o návrat k tradicím, kdy děti využívaly lyže 

jako prostředku dopravy do školy a ze školy. Děti nejenže na lyžích do školy přijedou a jedou 

na nich domů, ale tráví na lyžích i přestávky na speciálně přizpůsobených hřištích vedle škol. 

Zpravidla od 6ti let jsou děti organizovány ve sportovních lyžařských klubech. 

Sportovní kluby získávají děti náborem. Přihlásit se mohou všechny děti, bez ohledu na to, 

zda jsou tlusté, hubené, talentované, netalentované apod. (Randáková, 2005). 

"Barnas skiklubb" - dětský lyžařský klub je zájmový klub NSF pro všechny děti, 

které se zajímají o lyžování. Členy klubu se mohou stát děti mezi 5.- ll. rokem svého věku. 

Přihlásit se lze přes internet: www.barnas.skiklubb.com (2008). Členské příspěvky se neplatí. 

Všichni členové dostávají jednou ročně zdarma časopis. Děti si mohou založit vlastní stránku. 

Děti si mohou vyplňovat tzv. "distansekort pa net" = "distanční karta na internetu", kam si 

mohou zapisovat všechny lyžařské aktivity a dosáhnout tzv. "Barnas skimerke" = "Dětskou 

metu". Je to dobrá motivace pro mnoho dětí. 
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Školský systém do lSti let nenabízí studijní program speciálně orientovaný na 

talentované děti se zaměřením na běžecké lyžování a na základních školách nejsou zřizovány 

sportovní třídy. Pohybové aktivity s výkonnostním aspektem spadají zásadně do mimoškolní 

činnosti v rámci volného času dětí. 

Až od 16 let je možné navštěvovat střední školu se zaměřením na sport. V Norsku 

existuje 6 privátních středních škol se zaměřením na běh na lyžích, tzv. "Skigymnas". Jedná 

se o stupeň systému vrcholného sportu. Vedle těchto soukromých škol mohou děti ve věku 

16-19 let studovat na tzv. "Videregaende skole". V Norsku je těchto středních škol se 

zaměřením na sport asi 200. Výuka tělesné výchovy je rozšířena na 9 hodin týdně. Nároky 

kladené na mladé sportovce na těchto školách jsou oproti Skigymnas nižší. 

8.3 Tréninkový proces v běhu na lyžích 

8.3.1 ČR 

Podle Hrdinky (1983) se doporučený věk pro zahájení výcviku běhu na lyžích 

pohybuje okolo 1 Oti let. Základní lyžařský výcvik a nácvik lyžařských dovedností lze 

s úspěchem herními metodami provádět s dětmi od 5-6ti let. Organizace, obsah, metody a 

zatížení je nutné přizpůsobit věku a vyspělosti dítěte. Dosažení vrcholové sportovní přípravy 

v běhu na lyžích lze očekávat u žen ve věku 20 - 26 let, u mužů ve 20 - 30ti letech, a to po 

tréninku trvajícím 8- 10 let. 

Znalost vývojových změn v organismu mladého člověka, zejména v oblasti 

somatické, motorické, funkční, psychické a sociální, má pro správné vedení tréninkového 

procesu zásadní význam. Aby byla naplňována jedna z hlavních zásad tréninku dětí a 

mládeže, přizpůsobovat ho věku, musí tělovýchovní pedagogové, trenéři, podstatné 

zvláštnosti dětství a dospívání znát, ale hlavně je při stavbě tréninkového procesu respektovat 

(Štilec, 1989). 

Dále Havlíčková (1997) mádí, že kritériem správnosti tréninku v dětském a 

mládežnickém věku není aktuální výkon, ale vytvoření předpokladů pro výkon budoucí. Po 

víceleté všestranné přípravě lze po zařazení specializované přípravy poměrně brzy dosáhnout 

úrovně vrcholových výkonů. 

Děti nejsou "malí dospělí", do dospělosti se vyvíjí. Z těchto důvodů by měla mít 

oblast tréninkového procesu, která se nazývá sportovní příprava dětí, přípravný charakter. 

Trenér by si měl klást otázky, co a jak trénovat. Měl by se vyznat v tom, co je přiměřené 

danému věku, kdy a jak s tréninkem začít a jak mají vypadat první roky mladých sportovců 

(Perič, 2004). 

49 



Na podstatu tréninku dětí existují dva různé názory. Prvním je snaha o co nejvyšší 

výkonnost již v útlém dětství a nazýváme jej "ranou specializací". Druhý názor říká" že 

výkonnost by měla být přiměřená věku, dětství a mládí je pouze přípravnou etapou 

k dosahování maximálních výkonů. Tento názor je nazýván "tréninkem přiměřeným věku" 

(Perič, 2004). 

Ilavský aj. (2005) rozdělují tréninkový proces na 3 etapy sportovní přípravy. 

Popisuje etapu základní sportovní přípravy (věk 10-16let), etapu speciální sportovní přípravy 

(17 - 20 let) a etapu vrcholové sportovní přípravy (20 let a starší). Perič (2004) navíc hovoří 

ještě o tzv. etapě seznamování se se sportem, která je počáteční fází sportovního tréninku. 

Etapy sportovní přípravy podle Periče (2004): 

o Etapa seznamování se se sportem - 6-8 let - 1 O let. 

o Etapa základního tréninku - 1 O - 13 let. 

o Etapa specializovaného tréninku - 13 - 17 let. 

o Etapa vrcholového tréninku - 17 let a starší. 

Ilavský aJ. (2005) uvádí rozdělení ročního tréninkového cyklu na třináct 

čtyřtýdenních cyklů, které tvoří tři hlavní období dle zaměření a úkolů. 

přípravné období - I. - IX. cyklus, 

závodní období - X. - XII. cyklus, 

přechodné období - XIII. cyklus. 

První cyklus začíná v 18. týdnu kalendářního roku. 

Do čtyřtýdenních cyklů plánujeme podle Ilavského aj. (2005) objem, intenzitu, 

prostředky, metody a organizační zajištění na tréninku podle úkolů, které příslušná kategorie 

v závislosti na etapě výcviku řeší. Pro žactvo a dorost v základní etapě sportovní přípravy 

doporučujeme ve čtyřtýdenních cyklech používat v 1. - 3. týdnu narůstající zatížení, ve 4. 

týdnu provádět kontrolní měření. 

Dále se konkretizují a rozepisují rámcově údaje z čtyřtýdenního plánu na 7 dní 

v týdnu a následně se plánují samotné tréninkové jednotky (TJ). 

50 



Podle Ilavského aj. (2005) v tréninku lyžaře běžce používáme speciální a obecné 

tréninkové prostředky. Za speciální tréninkové prostředky považuje: 

1. běh na lyžích, 

2. běh na kolečkových lyžích, 

3. imitace s holemi nebo bez nich, 

4. jízdu na kolečkových bruslích s holemi nebo bez nich, 

5. speciální síla, 

6. bruslení na ledě, s holemi i bez. 

Ostatní tréninkové prostředky považujeme za obecné: atletický běh v terénu i na 

dráze, chůze, cyklistika a horské kolo, koloběžka, prostředky pro rozvoj síly, kondiční 

gymnastika, nácvik techniky, hry a jiné. 

Doplňkové a doporučené jsou: gymnastika, lehká atletika, hry, plavání, vodácké 

sporty, turistika, orientační běh, sjezdové lyžování. 
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8.3.2 Norsko 

Trénink dětí ve věku do 12 let je vlastně "Skigřy" - "Legrace na lyžích", pro 

starší kategorie 12- 15 let "Skiaction"- "Akce na lyžích". Všechny aktivity na lyžích a hry 

na lyžích nejvíce ovlivňují rozvoj techniky. Aby děti byly aktivní i mimo organizovaný 

trénink, je potřeba, aby je prostředí k aktivitám samo vybízelo. Zde hrají velkou roli dospělí. 

Nejsou důležití jen proto, aby byli stále trenéry, ale proto, aby byli venku s dětmi a ukázali 

jim, že běh na lyžích je zábavná aktivita (Nymoen aj., 2005). 

Roční tréninkový cyklus zahrnuje 3 období (Randáková, 2005): 

o zimní: od prosince do Velikonoc (oficiální termín) 

o letní: květen- srpen 

o podzimní: září -listopad 

V letním období není organizoYaný lyžařský trénink, pořádají se pouze jednotýdenní 

tréninkové kempy. Organizovaný lyžařský trénink u mladších dětí začíná zpravidla nástupem 

do školy (polovina srpna) a končí Velikonocemi, u starších dětí pak v červnu s koncem 

školního roku (Randáková, 2005). V tomto letním období např. klub Strandbygda lL nabízí 

společné tréninky na kolečkových lyžích. Norové oficiálně doporučují začínat s tréninkem na 

kolečkových lyžích ve 14 letech především z důvodu bezpečnosti pohybu na silnicích. 

Frekvence a objem lyžařského tréninku mládeže Je dle věkových kategorií 

následující: 

• 6-8, příp. 9 let: od září do Velikonoc lx týdně 1 hodina organizovaného 

tréninku, 

• 9, příp. 10-11 let: od září do Velikonoc 2x týdně 1,5 hodiny; tam kde je 

v Norsku sníh déle, trénují i po Velikonocích ještě na lyžích, 

• 12-13 let: od srpna do května 2x týdně 1,5 hodiny, červen až srpen je volno 

od organizovaného lyžařského tréninku, jedno soustředění je na podzim a 

jedno soustředění v zimě, trénink je zaměřen a je kladen důraz na 

všestrannost, techniku, jsou zařazovány zábavné aktivity na lyžích, štafety, 

využívají se míče apod. 

Tréninkové jednotky začínají v 18 hodin, ve výjimečných případech dříve. 
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Při výuce lyžařské techniky u dětí v počáteční fázi používáme dvě metody: 

1. Situačně zaměřený trénink - sněhové podmínky, terén i samotné pohybové 

aktivity působí na zlepšování techniky. Situace může být uměle navozena 

trenérem nebo se přirozeně vyskytne v přírodě či přímo na stadionu. Děti jsou 

postaveny před situaci, která sama je vede k tomu, aby reagovaly tak, jak mají. 

Trenér neukazuje, jak daný problém řešit, je to situace, která děti k řešení 

přivede sama. 

2. Trénink zaměřený na úkoly - trenér stanovuje úkoly, které sportovec musí 

řešit. Je důležité, aby trenér zadával přiměřené úkoly, které je dítě schopno 

zvládnout a které svěřence směřují k "velkému cíli", tj. ke zvládnutí techniky 

běhu na lyžích. Nezabýváme se příliš detaily. 

"Terén vyučuje", říkají mnozí zkušení trenéři. Myslí tím, že kopec "přikáže" 

sportovci běžet stromečkem, když smeká, nebo zvýšit frekvenci či zkrátit odraz, aby se dostal 

na vrchol. To nemusí trenér dětem říkat, pokud tráví na lyžích dost času. Děti dělají to, co je 

přirozené jim i dané situaci. Trénujeme-li v domácím prostředí, musíme využít terén i 

různých překážek. 

Na organizovaném tréninku by děti měly být vysoce aktivní po celou dobu jeho 

trvání. Právě stálá aktivita sportovců by měla být hlavním úkolem trenéra (Nymoen aj., 2005). 
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8.4 Trénink běhu na lyžích věkové kategorie 10-12let 

8.4.1 ČR 

Podle Ilavského aj. (2005) se roční tréninkový cyklus v běhu na lyžích u této věkové 

kategorie člení na čtyři hlavní části - Přechodné období, Přípravné období 1, Přípravné 

období , Přípravné období 3 a Hlavní období. 

Přechodné období-PŘO 

Cyklus: XIIL - L, Týden: 14. - 21., Měsíc: duben - květen 

Hlavní úkol: komplexní regenerace následků kumulované únavy z celého RTC. 

Tělesná příprava: Rozvoj rovnováhy, orientace v prostoru, nácvik a výcvik nových 

pohybových dovedností. Rozvíjíme obratnost, rychlost, pohyblivost, vytrvalost 

formou soutěží a her, pokud možno všeobecnými a acyklickými tréninkovými 

prostředky. Udržujeme sílu. 

Technická příprava: Zhodnocení a rozbor vlastní techniky běhu se závěry, které mají odhalit 

skutečnosti, jež jsou příčinami chyb v technice běhu (nedostatek rovnováhy, síly, 

chybná představa o průběhu pohybu). 

Psychická a morální příprava: Udržovat vysokou motivaci tréninkového procesu. Dodržovat 

zásady společenského chování a životosprávy při práci, tréninku i mimo 

sportovní kolektiv. Plnit studijní a pracovní povinnosti. Zodpovědné plnění 

tréninkového plánu. 

Přípravné období 1 -PO 1 

Cyklus: JL- IV., Týden: 22. - 33., Měsíc: červen -červenec 

Tělesná příprava: Nácvik a zdokonalování širokého okruhu pohybových dovedností (viz. 

doporučené tréninkové prostředky Kap. 8.3.1) zjiných sportovních odvětví. 

Rozvíjet obecnou rychlost, obecnou sílu, obecnou vytrvalost (nejen běh). 

Udržovat pohyblivost. 

Technická příprava: Nácvik napodobivých cvičení (imitace) s holemi v terénu, výcvik odrazu 

na koloběžce, nácvik techniky všeobecných tréninkových prostředků. 

Taktická příprava: Taktické vedení závodu vzhledem ke změnám terénu, taktika běhu štafet, 

seznámení s místy závodů, trénink na zimních tratích. 

Psychická a morální příprava: Upevňování kolektivu v podmínkách VT (soustředění). 

Pěstovat toleranci vůči velkému objemu zatížení. 

Další úkoly: Testy VTP a STP (všeobecná a speciální příprava). 
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mavní období- HO 

Cyklus: X - XIL, Týden 2. - 13., Měsíc: leden - březen 

Tělesná příprava: Stabilizace pohybových dovedností v optimálních podmínkách. Rozvíjíme 

obecnou vytrvalost, obecnou sílu, obratnost a koordinaci. Udržujeme 

pohyblivost, sílu, rychlost. Kontrola výkonnosti. Neopomíjet běh, hry, 

gymnastiku. 

Technická příprava: Co nejdokonalejší zvládnutí techniky běhu s přihlédnutím 

k individuálním dispozicím a schopnostem závodníků na závodních tratích. Před 

závody seznámit s tratí, obtížná místa dle možnosti nacvičit. Dodržovat časový 

harmonogram činností před startem, před závody používat individuálního, 

ověřeného rozcvičení a rozježdění, vytvořit podmínky pro mazání, případně 

přemazání lyží, včas překontrolovat stav výstroje a výzbroje před vlastním 

startem v závodě, oblečení volit s ohledem na povětrnostní podmínky a možnosti 

termoregulace, individuální odstraňování nedostatků v technice běhu. 

Taktická příprava: Snaha o rovnoměrné rozložení sil na celou trať závodu, po závodě 

bezprostředně zařazovat vyježdění, vyhodnocovat výsledky závodu. 

Psychická příprava: Uvědoměle přistupovat v plnění pracovních i tréninkových povinností. 

Vytvářet optimální motivace k závodům, posilovat sebedůvěru, navozovat 

atmosféru bojovnosti a touhy po dosažení nejlepšího výkonu. Upevňovat 

přátelské vztahy v kolektivu. Regulace psychických stavů před startem i po 

závodě, vytvořit podmínky pro uvolnění a odreagování se v průběhu HO a po 

závodech. 

Teoretická příprava: Vyhodnocování realizace plánu sportovního tréninku. Zpracování 

ročního plánu sportovní přípravy a stanovení cílů. 

8.4.2 Norsko 

Podle Flemmena (1999) je v tréninku dětí 10-12 let důležité klást velký důraz na 

využití různých pohybových aktivit, kreativnost, různorodost tréninkových forem, metod a 

prostředí, kde se trénuje. Trénink by měl být dynamický (rychlostní) a efektivní (bez 

zbytečných prostojů s pasivním přihlížením), zábavn)\ zaměřený na bohatství prožitků, radost 

z pohybu, hravost. 

56 



Obzvlášť velká pozornost se v tomto věku začíná klást na trénink techniky běhu na 

lyžích. Zařazují se dokonce i taneční akth·ity do lyžařského tréninku tzv. "dans pa trening", a 

to jak v kondičním tréninku na suchu, tak i v tréninku na lyžích. Slouží ke zlepšení 

koordinace, obratnosti, rovnováhy, pohyblivosti, "citu" pro techniku a rytmus apod. 

V kondičním tréninku nejsou zařazovány objemy zatížení vedoucí k velkému 

vyčerpání a k výraznějšímu vzestupu laktátu. Únava by mohla negativně ovlivňovat způsob 

provedení. 

Děti se v tomto věku učí nejlépe pomocí situačně zaměřeného tréninku, protože 

porozumění úloh a jejich řešení jsou ještě limitované. Děti musí vše zkusit samy, aby mohly 

porozumět vysvětlení. 

Situační trénink: využívání terénu tak, abychom rozvíjeli tu dovednost, kterou právě 

rozvíjet chceme. Aktivovat děti a umožnit jim, aby přišly na správné řešení pomocí mnoha 

vlastních pokusů. 

Trénink zaměřený na úkoly: sjížděj jako tygr, skákej jako klokan, chyť kamaráda 

před sebou, choď na lyžích jako baletka, sjížděj a drž míček mezi koleny atd. Je důležité, aby 

trenérovy úkoly byly zaměřeny na splnění plánovaných tréninkových cílů. 

Typy tréninků pro děti: 

Želví trénink - želva je pomalá - vytrvalostní trénink 

Medvědí trénink 

Tygří trénink 

Žabky 

Kočka 

Vrtulky 

- medvěd je silný - silový trénink 

- tygr běhá rychle a dlouho - intenzivní trénink 

- žabka skáče - výbušnost 

- kočka je pružná -pohyblivost 

-vrtulka je rychlejší než tygr, ale nevydrží tolik 

- rychlost a sprint 

Všechen trénink je tréninkem techniky. Aktivita a rychlost tréninku dávají základ 

rozvoji techniky lyžování. 

V literatuře, která nám byla doporučena pro studium tréninku dětí a mládeže na 

Norském svazu lyžování, panem P.N., jsme konkrétnější členění RTC nenašli. Není zde 

uveden ani detailní popis jednotlivých tréninkových prostředků, jejich využití v tréninkovém 

procesu a zařazení do jednotlivých etap RTC. 

Můžeme zhodnotit pouze část, které jsem se účastnila osobně tuto zimní sezónu. 

Viz. kapitola Výsledky. 
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9. Výsledky 

Na dvou příkladech cíleně vybraných lyžařských klubů chceme v této případové 

studii přiblížit přístupy k tréninku lyžařů běžců ve věku 10 - 12 let v Norsku (SIL) a v České 

republice (SKSV). 

Pro názornější představu o podmínkách pro běžecké lyžování uvádíme základní 

geografické a klimatologické údaje, které charakterizují námi sledované oblasti. 

Klimatické podmínky souvisí s geografickou polohou obou zemí, resp. měst, kde 

sídlí námi sledované lyžařské kluby (tab. 3). Prfuněrná roční teplota pro Vimperk je vztažena 

k nejbližší meteorologické stanici na Churáňově. Zeměpisná šířka Elverum - 60° 56' s.š., 

spadá podle Astapenka a Kopáčka (1987) do arktického klimatického pásma. Vimperk do 

severního mírného pásma. Rozdíl zeměpisných šířek námi sledovaných lokalit napovídá o 

rozdílných klimatických podmínkách, jejichž výraznou odlišnost lze např. znázornit na 

rozdílu průměrných ročních teplot, který činí 2,5 °C (www.chmu.cz, 2008). 

Tabulka 3 Geografické a klimatologické údaje o Vimperku a Elverum (www.wikipedia.com, 

2008; www.chmu.cz, 2008; www.met.no, 2008). 

11° 43' v.d. 

2,7 oc 

187 mn.m. 
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9.1 Členská základna lyžařských svazů 

Ve vztahu k velikosti členských základen lyžařských svazů doplňujeme také několik 

geografických a demografických faktů o Norsku a České republice (tab. 4). 

Tabulka 4 Geografické a demografické údaje o České republice a Norsku 
(www.wikipedia.com, 2008). 

385 199 

4 582600 

14 

Jak vidíme v tab. 4, rozlohou je Norsko téměř 5x tak větší než Česká republika. 

Ovšem ČR má přibližně 2,3x více obyvatel a tím pádem je i hustota obyvatelstva vyšší, 

konkrétně téměř 9 ,5x. 

SLČR evidoval v roce 2007 přibližně 20 000 členů celkem, norský svaz 162 000 

členů. Na každého člena SLČR připadá 8 registrovaných lyžařů v Norsku. V tabulce 5 jsou 

uvedeny údaje o evidenci členské základny SLČR a NSF v jednotlivých úsecích, kde nás 

především zajímalo běžecké lyžování. Podle slov ředitele úseku běžeckého lyžování NSF se 

svaz v letech 1980 - 2002 potýkal s velkým úbytkem členů. 
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Tabulka 5 Členská evidence Svazu lyžařů ČR a Norského lyžařského svazu v roce 2007 
(Evidence SLČR 2007; NSF Beretning 2007). 

Celkem 

9.2 Členská základna vybraných klubů 

Detailní informace o členské základně a dětech SKSV jsme získali od sekretáře 

klubu K.H. z klubové evidence. V sezóně 2007/2008 bylo v klubu SKSV registrováno celkem 

179 členů, z toho 37 dětí ve věku do 12ti let. O členech SIL jsme informace získali ve 

výročních zprávách klubu, kde je údaj velice přibližný- kolem 300 členů v letech 2001 -

2007. Podrobnější údaje jsme získali od předsedy SIL pouze o dětských kategoriích. V sezóně 

2007/2008 bylo v klubu SIL registrováno celkem 300 členů, z toho 180 dětí ve věku do 12ti 

let. 

Ski klub Šumava je se 179 členy přibližně 1, 7x menší, než Strandbygda IL s 300 

členy registrovanými v klubu. 

Souhrnné informace o členské základně uvádíme v tabulkách 6 a 7. 
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Tabulka 6 Členská základna SKSV dle věku v jednotlivých sezónách (evidence SKSV, 

2003-2008). 

Tabulka 7 Členská základna SIL dle věku v jednotlivých sezónách (evidence SIL, 2003-

2008). 

Poznámky: x - data nezjištěna. 

Ze získaných informací nás zajímala především kategorie dětí do 12ti let, kde jsme 

porovnali zjištěné údaje z obou klubů (tabulky 6 a 7). Zaměřili jsme se pouze na sezónu 

2007/2008. V této sezóně klub SKSV evidoval 37 dětí ve věku 6-12 let, z toho se všech 37 

dětí účastnilo tréninků a závodů. Počty trénujících a závodících dětí v SKSV jsou tedy totožné 

s údajem o počtu evidovaných členů této věkové kategorie. Všechny evidované děti 

pravidelně navštěvují tréninky a účastní se závodů v běhu na lyžích. 

U SIL tomu tak není, zde se hlavně liší celkový počet dětí od počtu dětí na tréninku 

a počtu závodících dětí. V sezóně 2007/2008 klub SIL evidoval 180 dětí ve věku 6-12 let, 

z toho se 29 dětí účastnilo tréninků a pouze ll dětí se účastnilo závodů. V SIL dětmi na 

tréninku rozumíme počet dětí, které pravidelně po celou zimu docházejí každou středu od 

18:00 na stadion Strandbygda na tréninky se svým trenérem. Děti závodící je skupina dětí, 

které se účastní nejen závodů pořádaných klubem, ale vyjíždějí na regionální závody. V této 

věkové kategorii se jedná o 2-3 závody mimo domácí působiště. Je zde tedy velmi velký 

nepoměr mezi evidovanou členskou základnou v dětské kategorii a počtem skutečně 

závodících dětí v běhu na lyžích. 
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9.3 Závodní možnosti 

V tabulkách 8 a 9 jsou uvedeny závody, které námi sledované skupiny dětí ve věku 

10-12 let mohly v letošní zimní sezóně absolvovat. SIL zorganizovala celkem 9 závodů (tab. 

8). Jednalo se o pravidelné pondělní závody, kde se střídaly periodicky způsoby běhu -

klasicky a volně, a také vzdálenosti jednotlivých závodů. Závody začínaly v 19:00. Účast na 

těchto závodech byla vysoká, v průměru kolem 150 závodníků. 

V tabulce 9 uvádíme závody, které děti SKSV měly na zimní sezónu 2007/2008 

zapsané v kalendáři závodů. Pořadateli těchto závodů byly převážně 2 kluby, náš Ski klub 

Šumava (SKSV) a Lyžařský oddíl TJ Sokol Stachy (SOSY). Jeden ze závodů (5.1.2008) se 

uskutečnil v Plzeňském kraji a pořadatelem byla TJ Lokomotiva Plzeň. Další ze závodů 

(2.2.2008) měla pořádat prachatická Nadace Kateřiny Hanušové, ale tento závod byl pro 

nedostatek sněhu zrušen. Ze stejného důvodu byl zrušen také závod 30.1.2008. Na konci 

sezóny je zařazen závod Skadi Loppet v německém Bodenmaisu, kterého se děti SKSV 

pravidelně účastní. 

16.2.2008 bylo na programu SKSV oblastní kolo seriálu "Hledá se nová Kateřina 

Neumannová" (HNKN). Tento seriál je určen mladšímu a staršímu žactvu, pro letošní rok 

tedy dětem narozeným 1994- 1997 (ročníky 1996 a 1997 spadají do námi sledované skupiny 

dětí 10-12 let). Na základě tohoto závodu se některé vybrané děti účastnily Českého poháru

Finále HNKN žactva v běhu na lyžích ve dnech 8.-9.3.2008 na Horních Mísečkách 

v Krkonoších. Tento závod v tabulce 9 uveden není, neboť byl pouze pro nominované děti. 

V tomto seriálu se svěřenci SKSV velmi dobře umístili, jak dosvědčují výsledky sezóny 

2007/2008 (Příloha 1 ). 

Dalším závodem, kterého se účastnily děti SKSV a který nebyl uveden v kalendáři 

závodů 2007/2008, byly Hry III. Zimní olympiády dětí a mládeže 2008 (ODM), neboť se také 

jednalo o výběrový závod. ODM se konala v termínu 27 .1. - 1.2.2008. Každý ze 14 krajů 

České republiky reprezentovalo družstvo 8 lyžařů běžců (výjimku tvořily Liberecký kraj- 10 

členů a Plzeňský kraj - 7 členů). Olympiáda byla vypsána pro mladší a starší žactvo. Nás opět 

zajímaly kategorie mladšího žactva. SKSV reprezentovali 2 mladší žáci a 2 mladší žákyně. 

Z celkového počtu 113 účastníků ODM v běžeckém lyžování patřilo 55 dětí do kategorie 

mladšího žactva (www.olympic.cz/odm2008, 2008). 
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Tabulka 8 Závody pořádané klubem Strandbygda lL, zima 2008 (www.strandbygda.no, 

2008). 

7.1edna K 167 

14.1edna F 192 

21 . ledna Kort K 171 

28.1edna Kort F 171 

4 . února K 140 

ll. února F 182 

25. února K 142 

3. března F 155 

10. března KortF 167 

Poznámky: K= Klassisk (klasicky), F = Fri teknikk (volně), Kort = krátká trať - sprint. 
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Tabulka 9 Kalendář závodů SKSV 2007/2008 (www.skisumava.cz, 2008). 

22. prosince klas1~ky 111 SK.SV 

"8 . .... prosmce skate 79 SKSV+SOSY 
- - ----

5. ledna skate 73 TJ LO Plzeň 

12. ledna klasicky 112 SKSV+ SOSY 

19 ledna skate 19 SKSV 

20. ledna skiatlon 107 SKSV 
-----~ - ··------

30. ledna sprint dvojic - skate XXX SKSV 
-.. ~ .. ---

2. února ťety dvojic - XXX Nadace K.Hanusové 

3. února klasicky .1 03 SOSY 

16. února skate 122 SKSV 

17 února ldasid:y 99 SKSV 

23. února skate Šumavský sk:imaraton SKSV 

24 února klasicky Šumavský sklmaraton SKSV 

8. března klasicky XXX SOSY 

15. března skare 
Skadiloppet -

Skadi Bodenmais (GER) 
Bodenmais 

Poznámky: xxx-závod se pro nedostatek sněhu nekonal. 
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9.4 Zdroje financování běžeckého lyžování 

Zdroje financování lyžařského sportu v Norsku: 

1. Norsk tipping- přesný podíl výnosů daný státem je převáděn obecně na sport. 

2. Výherní automaty- příspěvky z výnosů na člena do 17 let. 

3. NSF- dotace od státu přerozdělované krajskými lyžařskými svazy. 

4. FIS- pouze na závody SP. 

5. Projekt "Škola a sport" - financování projektu "Ski i skole" ("Lyžování ve 

škole"), Barnas Skiklubb, NIF. 

6. Jiné zdroje. 

7. Ostatní příjmy (pořádání závodů atp.) 

Zdroje financování lyžařského sportu v České republice: 

1. Vlastní zdroje ČSTV - Sazka -podíl výnosů převáděn na sportovní svazy. 

2. Státní příspěvky na programy I.-IV. (viz. kapitola 6.1) - příspěvky MŠMT. 

3. ČOV- pouze na OH ( + ODM). 

4. FIS- pouze na závody SP. 

5. Dividendy. 

6. Jiné zdroje - CS SKl. 

7. Ostatní příjmy (pořádání závodů atp.). 

Struktura sportu obecně je velmi podobná jak v České republice, tak v Norsku. 

Podobnost vidíme např. i ve zdrojích financování sportu. V Norsku je zdrojem financování 

sázení tzv. "Norsk tipping", v České republice je to Sazka, a.s. V Norsku jsou dalším zdrojem 

speciální herní automaty, z jejichž výnosů přispívá svaz lyžařů klubům na každého člena 

mladšího 17 let. Poskytnuté slevy v obchodech na základě členství v klubu na sportovní 

vybavení a výstroj jsou také zdrojem financí ve sportovní přípravě norských dětí. Sponzorství 

hraje v obou zemích velkou roli, záleží pouze na klubech, zda seženou finanční prostředky 

ještě z jiných zdrojů, nebo i z vedlejší činnosti klubu, jako je pořádání sportovních akcí. 

Osobní sponzorství u dětí v Norsku je s ohledem na eliminaci tlaku na jejich výkonnost 

limitováno předpisy svazu lyžařů. Norským lyžařským svazem nejsou klubům přidělovány 

finanční prostředky podle dosažené výkonnosti dětí. 
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9.5 Sportovní příprava lyžařů běžců ve věku 10-12let 

V této kapitole uvádíme typické příklady konkrétní náplně tréninkových jednotek ve 

vybraných lyžařských klubech. Zaměřili jsme se na sportovní přípravu v zimním období, tedy 

podle členění R TC na Hlavní období. 

ČR: 30. prosince 200J, skiareál Vodník Vimperk, 14:15 -15:30, 29 dětí (6-12 let), 3 

trenérky. 

Náp/ň TJ: Technika skoku na lyžích, technika sjíždění, technika bruslení (po závodech 22. 

prosince 2007- skate, před závody 5. ledna 2008- skate, herní forma). 

5 min. - rozdělení do 3 skupin, seznámení s obsahem TJ. 

JO min. - rozjetí- skate. 

15 min. - společné rozcvičení (1 trenérka vede rozcvičku, 2 připravují stanoviště pro trénink). 

30 min. - 3 stanoviště po 10 minutách: 

I. skokanský sektor - základní technika skoku na lyžích; zvyšovat nájezd 

na můstek, zvyšovat rychlost. 

2. sjezdařský sektor - slalom z mírného svahu; sjíždění šikmo svahem; 

sjíždění s odšlapováním do zatáčky. 

3. sektor techniky - jízda po kruhu oběma směry (bez holí) -

odbruslování jednou nohou + změna směru a druhou 

nohou (náznak plaveckého pohybu pažemi při 

plaveckém způsobu prsa); jízda po osmičce (náklon do 

zatáčky+ vnitřní lyži stavět na vnější hranu). 

(Přizpůsobit obsah dovednostem dětí v jednotlivých skupinách.) 

15 min. - hra "na mrazíka" +vyjetí. 
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Norsko: 6. února 2008, skistadion Strandbygda, 18:00-19:15, 8 mladšfch lyžařů+ trenér. 

Náplň TJ: Technika běhu na lyžích - skate (po závodech 4. února 2008 - klasicky, před 

závody - ll. února 2008 - skate). 

15 min. - rozjetí po osvětlené 2 lan trati - skate + honěná na stadionu 

20 min. - technika bruslení - na stadionu s holemi, vysoká intenzita, 150 m s mírným 

stoupáním tam a zpět - oboustranné bruslení jednodobé - po celou dobu aktivní -

nejdříve mladí lyžaři sami předvádějí techniku jízdy s holemi, následně trenér 

ukazuje špatnou a správnou techniku, děti samy mají komentovat rozdíly a 

nežádoucí projevy; pak děti na základě ukázky se snaží opravit si techniku, trenér 

průběžně opravuje. 

5 min. - vyjetí + přesun po tratích na vybrané místo pro další cvičení 

25 min. - 3 štafety po 3 členech- úsek 200m, zařazení různých prvků speciálních dovedností 

-jízda pozpátku na úseku 1 O m, jízda ve dřepu, jízda po jedné noze atp. 

5 min - vyjetí - skate + přesun na stadion 

5 min - závěrečné starty- na povel trenéra všichni najednou startují - úsek 100m (5x) 

5 min - vyjetí kolem stadionu 
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10. Diskuse 

České sportovní kořeny nesahají tak daleko do historie, sportování bylo často 

v historii považováno za něco nadstandardního. Ze studovaných historických pramenů 

(Chovanec, 1989; Gnad aj., 2002) jsme se dozvěděli, že na konci 19. století se sport, lyžování 

nevyjímaje, stal symbolem pokroku u vzdělanějších a majetnějších vrstev. Konkrétně 

lyžování se dostalo mezi lid díky hraběti Harrachovi, který pořídil lyže svým zaměstnancům 

pohybujícím se v lesích za účelem snazšího pohybu po sněhu. Tato potřeba v Norsku a 

ostatních severských zemích vznikla již před několika tisíci lety. V Čechách tomu ještě není 

ani 150 let. 

I v těchto širších souvislostech musíme uvažovat o Norsku, o kolébce lyžování, když 

se zabýváme porovnáváním přístupu k tréninku lyžování v Norsku a v České republice. 

Jednoznačně musíme konstatovat fakt, že v Norsku je daleko širší základna pro jakékoliv 

sportování a hýbání se, tedy i pro běžecké lyžování. 

10.1 Členská základna lyžařských svazů 

Přestože počet obyvatel Norska je přibližně poloviční ve srovnání s ČR, převyšuje 

členská základna norského svazu počet evidovaných lyžařů v České republice téměř 8x. 

Aby Norský svaz lyžařů vykazoval v současné době takto vysokou členskou 

základnu, začal s různými projekty zaměřenými především na děti a mládež. Středem zájmu 

se v prvním období staly děti ve věku 6-12 let. Začala se budovat lyžařská hřiště u škol a tím 

se i více provázalo spojení lyžování dětí a škol, byly vytvořeny internetové stránky pro děti 

tzv. "Bamas skiklubb" (Příloha 2), a byl např. vymyšlen systém odměňování dětí odznaky za 

splněné (nalyžované) kilometry. Nejen tyto motivační prvky pozitivně ovlivnily opětný nárůst 

počtu členů v Norském svazu lyžování. Povedl se totiž uskutečnit cíl vzájemné spolupráce 

NSF a škol vytvářet dobrý vztah dětí k běhu na lyžích, pozitiYně je motivovat, podporovat 

masovost a tudíž zajistit širokou základnu pro přirozený výběr talentů z co největšího počtu 

dětí. Stálou snahou NSF je prosadit rozvoj lyžování v širší míře v rámci školní tělesné 

výchovy a integrovat lyžování také do ostatních vyučovacích předmětů, zajišťovat v co 

největší míře různé sportovní akce v rámci školy atd. Tento projekt označil předseda NSF pan 

P.N. za pozitivní, ale díky soustředění zájmu na nejmladší kategorie lyžařů se do pozadí 

dostala kategorie mládeže a byl zaznamenán velký úbytek členské základny kategorií 16-19 

let. I na tuto situaci měl NSF řešení. Jako motivační prvek zařadil NSF mezi klasické závody i 

tzv. "Langrenscross" (Příloha 3). Jedná se o velmi populární disciplínu dynamického 

charakteru. Trať je zakomponována do terénu s \)'UŽitím jeho nerovností, některé překážky 
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jsou budovány uměle. Závodníci projíždějí jeden okruh s připravenými překážkami, skoky, 

zatáčkami, slalomy atp. Závodí se buď jednotlivě, ve dvojicích nebo skupinkách podle 

možností a parametrů jednotlivých tratí. Podle slov P.N. se díky těmto "crossům" podařilo 

motivovat i starší věkové kategorie. Ale i mezi mladšími kategoriemi závodníků je tento typ 

závodů velmi populární a oblíbený. 

Obecně lze konstatovat, že Norský lyžařský svaz vyvíjí velkou aktivitu co se týká 

péče o děti a mládež. Svaz organizuje školení trenérů, poskytuje učební pomůcky zdarma, na 

internetových stránkách svazu nabízí nepřebemé množství typů a nápadů jak zorganizovat 

trénink, návody na cvičení techniky s video-ukázkami atd. 

Z rozhovoru s hlavním metodikem SLČR víme, že se členská základna potýká 

s úbytkem členů dětských a mládežnických kategorií. Jako motivační prostředek je od roku 

2003 organizován seriál závodů "Hledá se nová Kateřina Neumannová". Ti nejlepší jsou 

odměněni hodnotnými cenami a je jim poskytnut pobyt zdarma na "Soustředění s Kateřinou 

Neumannovou" na šumavském Zadově. Další projekty jsou spíše v režii samotných klubů, 

které se snaží si udržet co největší počet sportující mládeže. 

U obou lyžařských svazů vidíme výrazný rozdíl v přístupu k motivaci mladých 

sportovců. Zatímco NSF má snahu prosadit lyžování do náplně volného času všech dětí a 

např. pro ně buduje lyžařská hřiště u škol, SLČR se orientuje především na závodní činnost a 

na výkonnostně úspěšné lyžaře formou zajímavých odměn pouze pro nejlepší. Domníváme 

se, že v této oblasti SLČR jedná spíše směrem k rané specializaci mladých sportovců. 

10.2 Členská základna vybraných klubů 

V tabulkách 6 a 7 ve výsledcích jsme první velký rozdíl našli u počtu členů SIL ve 

věku 6-12 let. 180 dětí v této kategorii v SIL je téměř 5x více než v SKSV. Vysvětlení nám 

podal předseda SIL pan M.K.: "Děti jsou sice evidovány v našem klubu Strandbygda, ale 

účastní se občas pouze závodů, a to některou sezónu např. jen jednoho závodu. Tréninky 

nenavštěvují vůbec." Můžeme si také vyložit tento fakt tím, že "Pravidla o sportování dětí" 

říkají: "Snažme se děti angažovat ve více sportech." Většina dětí kombinuje pravidelně dva 

sporty (např. lyžování a fotbal). Není výjimkou kombinace 3-4 sportů. Příkladem může být i 

námi sledovaná skupina mladších lyžařek 1 0-12 let. Oproti standardnímu času začátku 

tréninku v 18:00 byl změněn na 17:30, aby děvčata stihla ještě po hodinovém tréninku na 

lyžích trénink gymnastiky. Z rozhovoru s trenérkou T.L. Yíme, že 6 z 8 děvčat se věnuje 

gymnastice. Po skončení zimní sezóny, tzn. koncem dubna, začínají fotbalové tréninky. 
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Děvčata jen vymění lyže za "kopačky". Několik z děvčat se ještě věnuje plavání, házené, 

běhu a pro severské země typickému orientačnímu běhu. 

Ovšem nemůžeme přejít bez povšimnutí fakt plynoucí z tabulky o SIL, že zde je 

ještě více jak dvojnásobný rozdíl mezi dětmi trénujícími a těmi, které se účastní závodů. Tuto 

skutečnost nám M.K. objasnil tím, že veškerá aktivita dětí záleží jen a pouze na dětech a 

jejich rodičích. Na dobrovolnost se v Norsku klade velký důraz. 

Ski klub Šumava eviduje 37 lyžařů běžců v kategorii do 12 let. Jen malé procento 

těchto dětí navštěvuje alespoň jeden další sport, neboť ostatní kluby jsou brány spíše za 

konkurenci. Ski klub se ve vlastní organizované sportovní přípravě snaží dětem poskytnout 

sám co nejširší spektrum sportů a vytvořit široký rejstřík pohybových dovedností. Oproti 

Norsku je také vý·znamný rozdíl v tom, že všechny registrované děti se zároveň účastní 

tréninků a závodů. Ty jsou pro ně většinou vrcholem sportovní přípravy. 

10.3 Závodní možnosti 

Perič (2004) poukazuje na dva názory sportovní přípravy dětí. Jeden je se 

zaměřením pouze na vítězství a závodění a u druhého je jedinou prioritou zábava a náplň 

volného času. Souhlasíme zde s autorem, že pravdu je třeba hledat někde uprostřed. S tímto 

vědomím, by se ale mělo přistupovat i k plánování kalendáře závodů, resp. k plánování o 

účasti dětí na závodech. 

Z tabulek 8 a 9 vidíme, že norské děti se mohly účastnit 9 lokálních závodů + event. 

3 regionálních- maximálně tedy 12 závodů za sezónu. České děti měly v kalendáři 13 závodů 

a mimo ně se ještě některé zúčastnily dalších 6 závodů, maximálně 19 závodů. Český trend ve 

sportovní přípravě dětí se spíše přiklání k názoru, že nejdůležitější, proč vůbec trénujeme, je 

dosažení Yítězství v co nejvíce závodech. V České republice se v této věkové kategorii závodí 

v daleko větší míře než v Norsku. Zde se totiž z důvodu eliminace tlaku na výkonnost 

k závodění přistupuje s respektem. 

Dále chceme poukázat na systém odměňování dětí. Např. z výše jmenovaných 

celorepublikových závodů v ČR jsou sestavovány výkonnostní žebříčky, jsou hodnocena 

družstYa a jednotlivé kluby podle vý·konnosti mladých závodníků. Na základě těchto výsledků 

je zpracován také systém odměn jak dětí, tak klubů. Za vítězství např. v seriálu HNKN děti 

dostávají od samotné Kateřiny Neumannové závodní lyže. Ale nejen na těchto nejvyšších 

soutěžích jsou děti odměňovány hodnotnými cenami. Také trenéři dětí této věkové kategorie 

jsou odměňováni podle dosažených výsledků na republikových závodech. V Norsku pro děti 
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mladší 1 Oti let nejsou zpracovávány výsledky na závodech v pořadí podle dosaženého času 

závodníka od nejlepšího k nejhoršímu, jak tomu obecně bývá, ale jsou ke jménům pouze 

přiřazeny dosažené časy bez určení konečného pořadí v závodě. Tudíž do tohoto věku nejsou 

ani stupně vítězů. V kategoriích do 12 let není hlavní celorepublikový lyžařský závod v zimní 

sezóně. Děti absolvují pouze oblastní závody, výjimečně 2-3 závody mimo oblast. Děti jsou 

odměňovány za účast a všechny stejně. Trenéři dětí tohoto věku nejsou oficiálně odměňováni, 

jejich práce je dobrovolná. Je pouze na jednotlivých klubech, zda své trenéry odmění, nebo 

ne; zda mají prostředky na fmancování trenérů, nebo nemají. Hodně malých klubů v Norsku 

je založeno čistě jen na dobrovolné práci svých členů. 

Závodů v Norsku se účastní i 5- 6ti leté děti, kterým je dokonce zapsán jen křížek 

za účast. Často s těmito mini-lyžaři jdou nebo běží rodiče jako podpora. Na fotografii 

v Příloze 6 můžeme vidět za malými závodníky jejich rodiče. 

Jak jsme již uvedli výše, děti v Norsku si na internetu vyplňují tzv. distanční karty, 

kam zapisují nalyžované kilometry a splněné aktivity. Jsou předem dané tabulky, jakého 

odznaku, jaké "Skimerke" za kolik ujetých km mohou děti dosáhnout. V letošním roce se do 

tohoto programu zapojilo přibližně 9 500 dětí a dohromady jimi bylo nalyžováno 1 300 000 

km. Děti si na internetových stránkách "dětského lyžařského klubu" mohou zřídit i vlastní 

internetoYé stránky a mohou si zde zahrát hry s lyžařskou tématikou nebo si zkusit vyplnit 

lyžařský kvíz. Tato forma motivace je poněkud neobvyklá, ale jak vidíme ze zájmu norských 

dětí, je velmi oblíbená. 

Zde bychom chtěli poukázat na významný rozdíl v přístupu obou zemí k závodní 

činnosti a výkonu v soutěžích. Zatímco Norsko upřednostňuje "účast" na závodech, v ČR je 

v popředí zájmu "výkon". Tento přístup v ČR je v rozporu se snahou o všestrannost u této 

věkové kategorie a spíše systém sám nutí k rané specializaci. 

Na dokreslení situace uvádíme osobní zážitek ze závodů v Norsku, kterého se 

účastnily děti klubu Strandbygda lL: 

"Jednim z výmluvných příkladů o celostátní podpoře sportu jako lidové tradice pro 

mě byla návštěva jednoho závodu v jednom zapadlém mistě okresu Hedmark. Jako 

pozorovatel jsem se zúčastnila regionálního závodu, který se konal pod názvem GP-sprinten 

ve středu 12. března 2008 na stadionu Nybygda v Brumunddal. Hlavni organizátorkou byla 

Hi/de G. Pedersenová, jedna z nejúspěšnějších lyžařek Norska. V nadpisu informačního 

letáku o tomto závodě je uvedeno: " Velká zimni lidová slavnost". Na prostoru jedné louky 

byla vytyčená trať o délce 750 m ve tvaru písmene "S". Všechny kategorie absolvovaly 

stejnou trať volným způsobem. Závod začínal v 17:30 a končil kolem 21. hodiny. Závodu se 
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zúčastnilo na 650 závodníků všech kategorií. V kategoriích 8-12 let se jely rozjížd'ky 

intervalově a podle dosaženého času byla vypsána dvě finále po 1 O závodnících. Zvlášť 

závodili chlapci i děvčata. Všechny tyto děti obdržely v cíli stejnou cenu, pouze 5 nejlepších 

v obou dětských finále měli maličkost navíc. V kategoriích od 13 let se postupovalo z rozjížděk 

do několika finále. Po 21. hodině bylo slavnostní vyhlášení, kterého jsme se s dětmi 

nezúčastnili, neboť jsme měli před sebou ještě 90 km jízdy autem zpět do města Elverum. 

Z klubu SIL se GP-sprintu účastnilo 8 dětí, z toho 6 ve věkové kategorii 10-12 let. Další 

pondělí jsme se sešli na závodech v Elverum a vše běželo dále, jak bylo zvykem. Nikdo 

nevyprávěl o té - na naše české poměry velké - události, nikdo se dětí neptal, kolikáté se 

umístily. Jen trenér se jich ptal, jak se jim závody minulou středu líbily. " Tento krátký příběh, 

myslím, nepotřebuje komentáře. 

10.4 Zdroje financování běžeckého lyžování 

Podpora sportu dětí ze strany různých státních a vzdělávacích institucí je v Norsku 

patrná na každém kroku, stejně jako zájem a zapojení rodičů v pohybových aktivitách svých 

dětí. Rodiče mají opravdu velký vliv na strukturu a organizaci lyžařských klubů i na vlastní 

trénink svých dětí. Osobně se na činnosti klubu a tréninku také ve velké míře podílejí. 

Příkladem tomu jsou oba dva trenéři norského SIL a zároveň rodiče dětí, které patří do jejich 

tréninkové skupiny. V České republice jsou dost často trenéry rodiče svěřenců, ale výstižnější 

je když uvedeme, že ve většině případů vlastní děti trenérů jsou také jejich svěřenci. 

Příprava mládeže v Norsku (vybavení, výstroj, účast na závodech, servis lyží, vosky 

atd.) je ekonomicky závislá převážně na finanční podpoře ze strany rodičů. Členské příspěvky 

klubům se pohybují ve výši asi 200 NOK za rok (cca 660,- Kč). V ČR, konkrétně ve Ski 

klubu Šumava, je roční příspěvek 1000,- Kč u dětí do 9. třídy ZŠ, u starších dětí je o něco 

navýšen. O děti je ale kompletně postaráno, je jim zapůjčeno vybavení a výstroj, servis a 

mazání lyží je v režii klubu a klub také hradí cestovné, dopravu a event. ubytování na 

závodech. Oproti norským klubům, v tréninku českých lyžařů jsou častěji zařazena 

soustředění, která hradí z velké části rodiče (někdy klub přispívá symbolickou částkou těm 

nejlepším v žebříčku). 

V obou zemích tedy vidíme velké finanční zapojení rodičů do sportovní přípravy 

svých dětí. V ČR je snaha klubu alespoň přispívat na materiální vybavení a na náklady 

spojené se závody. 
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10.5 Sportovní příprava lyžařů běžců ve věku 10-12 let 

Při studiu norské a české literatury zabývající se tréninkem dětí (Štilec, 1989; 

Nymoen aj., 1999; Dovalil aj., 2002 a Perič, 2004) jsme již při nahlédnutí do knih mohli 

konstatovat, že norské materiály byly napsány přijatelnější a čtivější formou. Obsah českých 

publikací byl detailnější, odborněji zaměřený a propracovanější. Např. norská příručka pro 

trenéry 1 vůbec neuvádí rozdělení ročního tréninkového cyklu a jeho další popis s uvedenými 

metodami tréninku, tréninkovými prostředky atp. Tato literatura nám ale byla doporučena 

jako stěžejní od ředitele běžeckého úseku NSF panem P.N. 

Další odlišností v norském systému je, že ze strany svazu lyžařů neprobíhá kontrola 

tréninku mládeže v nižších organizačních článcích. Metodická komise není zavedena. 

Naprosto se spoléhá a věří odpovědnému trenérovi. Určitým způsobem se hodnotí trénink na 

sportovních gymnáziích, ale to je záležitost spíše školní, zda se plní určité plány. Pouze na 

úrovni reprezentace se hodnotí trénink ve srovnání s dosaženou výkonností a výsledky, a to 

teprve od nedávné doby. 

Jak uvádí i Randáková (2005), důležitým poznatkem z tréninkoYé praxe mládeže 

v lyžování je, že organizovaný trénink probíhá v Norsku v daleko menším rozsahu než u 

stejně starých českých lyžařů běžců. Mladí norští lyžaři trénují méně často - v SIL pouze ve 

středu 1-1,5 hodiny. V ČR v SKSV jsou tréninky organizovány 2x týdně 1,5 hodiny, což 

potvrzuje závěry Randákové (2005). Celkový objem a frekvence tréninkové přípravy je u 

českých lyžařů větší, ale přesto pestrost pohybových aktivit v rámci školy i mimo ni je větší u 

norských lyžařů. 

Ve výsledcích jsme uvedli konkrétní příklady tréninkových jednotek u obou klubů. 

Obě dvě TJ děti absolvovaly mezi závody a obě dvě TJ byly zaměřeny na trénink techniky 

bruslení. U obou příkladů nacházíme trochu odlišný přístup v těchto konkrétních jednotkách. 

V Norsku byla TJ dynamičtější, děti byly stále v pohybu. V ČR se trenérky snažily děti 

motivovat oblíbenými aktivitami, jako jsou skok na lyžích a sjezd. U obou dvou TJ 

neshledáváme nedostatky v jejich náplni oproti údajům uváděným v literatuře (Gnad aj., 

2002; Nymoen aj., 2005; Ilavský aj. 2005). Jen u norské tréninkové jednotky vidíme, že až tak 

příliš herních prvků neobsahovala. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že skupina mladších 

lyžařů ze Strandbygdy lL jsou velmi šikovní lyžaři, kteří sami chtějí trénovat už jako jejich 

starší kamarádi, se kterými se na tréninkách míjejí po trasách místního oddílu. Trenér R.L. by 

je podle jeho vlastních slov spíše měl usměrňovat. 

Trénink samotný je také v Norsku všestrannější, všeobecně zaměřený a Je 

kombinován celoročně s jinými sporty a dalšími pohybovými aktivitami (s rodiči, 
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individuálně apod.). Je také dynamičtější a méně objemově zaměřený. Ale přesto, nebo spíše 

právě proto, výsledky terénních testů Randákové (2005) ukázaly vyšší pohybovou výkonnost 

u norských lyžařů. 

Za velmi důležitou považujeme skutečnost, že mladí norští lyžaři běžci se nevěnují 

pouze jednomu sportu. Kombinují lyžování většinou alespoň s jedním dalším sportem, např. 

fotbalem. Ten je v Norsku velmi oblíben a konkrétně ženy jsou ve světovém žebříčku na 

předních pozicích. Celoroční sportovní program děti doplňují dalšími pohybovými aktivitami, 

které jsou opět spojeny s kulturou a tradicí norského národa. Např. je národním zvykem 

strávit neděli v přírodě. V zimě na lyžích, v létě zpravidla pěšky. V Norsku je k dispozici 

široká síť turistických tras, podél kterých jsou umístěny "samoobslužné" chaty. Za roční 

poplatek 100 NOK je k dispozici univerzální klíč od "Turist-foreningen" (Norského svazu 

turistů), chaty které nejsou pod správou tohoto svazu, bývají dokonce přístupné všem. Zde na 

těchto chatách je zanecháno jídlo pro případ nouze. Turistické chaty jsou přímo zásobovány 

svazem a je samozřejmostí, že za konzumaci a použitý materiál výletníci v těchto chatách také 

zanechají odpovídající finanční obnos. Dalším zvykem spjatým se sportováním je rodinné 

prožití velikonočních svátků na rodinných chatách v horách. Výlety a pohyb na lyžích jsou 

s tímto svátkem neodmyslitelně spojeny. 

Pro děti se zřizují speciální hřiště přímo u škol, kde děti tráví přestávky a některé 

děti zde tráví i svůj volný čas. Školský systém také zařazuje lyžování do výuky, ale nejen do 

výuky tělesné výchovy, ale i dalších předmětů. V létě jsou místo lyží ve velké míře využívána 

kola. U každé školy najdeme stovky metrů stojanů na kola, u každého obchodu, instituce nebo 

třeba i u nemocnice postává velké množství kol. 

Kombinace více sportů v dětském věku je zárukou obrany proti rizikům spojeným 

s ranou sportovní specializací. V letním období (tj. od Velikonoc do srpna, resp. od června do 

září - podle věkové kategorie) prakticky děti nepodléhají pravidelnému tréninkovému vedení 

ze strany lyžařského trenéra. Organizace letní přípravy je ponechána na dobrovolnosti, klub 

pouze nabízí služby formou vypsaných termínů na pravidelná setkání o prázdninách např. na 

kolečkových lyžích nebo kolečkových bruslích atp. 

V České republice probíhá trénink dětí celoročně. Stejně tak jako SIL, nabízí Ski 

klub Šumava svým svěřencům příležitostné tréninky i o prázdninách. Pravidelně na závěr 

letních prázdnin zařazuje SKSV jednotýdenní soustředění na Lipně pro děti od 6ti let až po 

juniorské kategorie. Využívá se širokého spektra možností rekreačního areálu u vodní 

přehrady a jejího okolí. Do tréninků jsou zařazeny prvky obecné i speciální tréninkové 
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přípravy. U věkové skupiny 10-12 let jsou to např. kolo, kolečkové brusle, běh, plavání, 

kanoistika, rafty, lanové překážky a další). 

Ve 14ti letech začíná trénink speciálně zaměřený na požadavky běhu na lyžích, ale 

před 16. rokem se málokdo plně specializuje na jeden jediný sport. Až ve věku 17-18 let je 

doporučována úplná specializace na jeden sport celoročně i v tzv. "suché" letní přípravě a 

plně specializovaný trénink s ohledem na použité zátěžové činnosti, tréninkové metody atd. 

Tento přístup k tréninku dětí v běžeckém lyžování hájí norští trenéři a odborníci konkrétně 

tím, že není známa studie, která by potvrzovala, že raná specializace u dětí vede k vyšší 

sportovní výkonnosti v dospělosti. Ba naopak, z minulosti jsou v Norsku i mediálně známé 

kauzy předčasně specializovaných tzv. talentovaných dětí s vrcholem výkonnosti 

v juniorských kategoriích, s dřívějším a rychlejším poklesem výkonnosti, s následným 

předčasným ukončením sportovní kariéry, jedinců přetrénovaných či dokonce s negativními 

zdravotními dopady na organismus i chronického a degenerativního charakteru. 

Celonárodním trendem v Norsku je návrat k historickým kořenům, kdy lyžování 

bylo každodenní potřebou. Děti lyží využívaly k dopravě do škol, dospělí do práce. V dnešní 

době technického pokroku je však náročné prosazovat takovéto dávné zvyky. Ale díky právě 

tak dávným a hlubokým kořenům, se v Norsku tato myšlenka daří realizovat. 
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ll. Závěr 

V této případové studii jsme se zabývali dvěma přístupy k tréninku dětí. Naším 

úkolem bylo prostudovat norské možnosti a podmínky tréninku dětí, prohloubit 

informovanost o norském systému a srovnat jej se systémem v České republice. Porovnávat 

jsme mohli nejen z teoretického, ale hlavně i z praktického hlediska. 

Historicky, kulturně, politicky t ekonomicky, ale především z hlediska 

společenského pojetí, se běžecké lyžování v Norsku nachází v naprosto odlišných dimenzích 

než v České republice. Pro společenské vnímání jakéhokoliv sportu jsou významné i 

sportovní osobnosti, které ovlivňují popularitu jednotlivých sportovních odvětví a mohou 

sloužit i jako vzory pro výchovu a motivaci mládeže. Přestože v České republice máme běžce 

na lyžích světové úrovně (Neumannová, Bauer), jejich popularita a vliv však pravděpodobně 

nikdy nedosáhne takového věhlasu, jako je tomu v případě mnoha norských lyžařských hvězd 

(Drehlie, Ulvang, Aukland, Skariová a další), které bezpochyby ovlivnily vývoj nejen 

norského, ale i světového běžeckého lyžování. 

V systému sportovního tréninku dětí a mládeže v běhu na lyžích v Norsku je patrný 

striktní odmítavý postoj vůči rané specializaci a všem faktorům k tomu vedoucím. Zakladním 

rysem této tréninkové koncepce je eliminace tlaku na výkonnost dětí. To lze vypozorovat 

mimo jiné v přístupu k závodění dětí, finanční podpoře sportování dětí, struktuře systému 

výchovy sportovních talentů apod. Právě tento přístup je pravděpodobnou příčinou velkého 

zájmu o lyžování v Norsku. Je tedy nasnadě, že právě u nás v ČR, kde se potýkáme s odlivem 

dětí a mládeže z běžeckého lyžování, by mohl být tento přístup vhodným příkladem a 

inspirací. 

V České republice se využívá stejných tréninkových prostředků, obdobných metod, 

teorie sportovní přípravy dětí a mládeže je postavena na základě všestrannosti, tak jako v 

Norsku. Tam je ovšem všestrannost brána do důsledku, celkově z pohledu sportu a ne jen 

z pohledu jednotlivých sportovních odvětví, např. běžeckého lyžování. Pokud je v ČR nějaké 

dítě členem sportovního klubu, a navíc je ve sportovní třídě se zaměřením na daný sport, je 

pro něj velmi obtížné zvládat jiné sportovní aktivity. Systém sportovní přípravy dětí v klubech 

je natolik časově náročný, že málokteré dítě je schopné vykonávat jiné sportovní aktivity na 

obdobné úrovni. Další sportovní klub je ve své podstatě konkurence. Takto nastavený systém 

zaměřený především na výkonnost sportovce, se kterou souvisí i finanční ohodnocení klubu, 

pravděpodobně nedokáže děti ke sportování do budoucnosti adekvátně motivovat. Praxe tedy 

oproti teorii vede spíše k rané specializaci. 
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Pokud by se český přístup ke sportování a pojetí lyžování dětí vůbec dokázal 

v mnohém inspirovat norským herním přístupem k lyžování dětí, je velká šance, že se 

běžecké lyžování opět zařadí na úroveň dnes velmi populárních volnomyšlenkářských sportů 

s předponou "free", kam podle nás, vyznavačů běžeckého lyžování, bezpochyby patří. 

Doufáme, že pro obě strany - českou i norskou - naše práce přinesla něco nového, 

něco pozitivního a inspirativního. 

77 



12. Přehled literatury 

ASTAPENKO, P., D., KOPÁČEK, J. Jaké bude počasí. Praha: Lidové nakladatelství, 1987. 
304 s. 

BOLEK, E., ILA VSKÝ, J., SOUMAR, L. Běh na lyžích - trénujeme s Kateřinou 
Neumannovou. Praha: GradaPublishing, 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-1371-7. 

BLAHUŠ, P., KOVÁŘ, V. Stručný úvod do metodologie. Praha : Scriptum, 1993. 

BLAŽEK, V. Vliv somatických a funkčních ukazatelů vybraných závodníků v běhu na lyžích 
na dlouhé tratě a sprint. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, FTVS, 2004. 

DOVALIL, J. aj. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. 336 s. ISBN 80-7033-
760-5. 

DVOŘÁK, F. Podmínky tréninkové praxe českého sportu. In DOVALIL, J., 
CHALUPECKÁ, M. Sborník příspěvků z konference Současný sportovní trénink 23. 
ledna 2008 Praha: Olympia, 2008, s. 19-30. ISBN 978-80-7376-079-3. 

FLEMMEN, A. Skileik- skioplcering. Oslo : Universitets forlaget, Norges Skiforbund, 1999. 
184 s. ISBN 82-00-03756-8. 

GNAD, T. aj. Kapitoly z lyžování. Praha : Karolinum, 2002.239 s. ISBN 80-246-0241-5. 

GNAD, T., PSOTOV Á, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005. 151 s. ISBN 80-246-
0995-9. 

HAVLÍČKOVÁ, L. aj. Fyziologie tělesné zátěže ll, Speciální část-l.díl. Praha : Karolinum, 
1993. ISBN 80-7066-815-6. 

HELLER, J. a kol. Fyziologie tělesné zátěže ll, speciální část- III díl. Praha : Karolinum, 
1996.222 s. ISBN 80-7184-225-7. 

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 280 s. ISBN 80-246-
0030-7. 

CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7033-
099-6. 

CHOVANEC, F. Dějiny lyžování. Praha: SPN, 1989. 

ILAVSKÝ, J. a kol. Běh na lyžích. Metodický dopis. SLČR : Praha, 2005. 199 s. 

KOUBA, V. Motorika dítěte. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1995. 100 s. ISBN 80-
7040-137-0. 

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha Grada 
Publishing, 1998. 343 s. ISBN 80-7169-195-X. 

78 



NORGES S.KIFORBUND Beretning 2007-2008. Oslo : 2008. 

NYMOEN, P., FOSSMELLEM, 1., MYKLEBUST, M. Langrenn "Ski-goy". Trening av 
barn, 8 -13 ar. Oslo : Norges Skiforbund, 2005. 

PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha : Grada Publishing, 2004, 197 s. ISBN 80-247-
0683-0. 

RANDÁKOV Á, R. Tělesné složení jako předpoklad motorické výkonnosti a ukazatel vlivu 
pohybových aktivit u dětí. Disertační práce v oboru kinantropologie. Praha : Univerzita 
Karlova, FTVS, 2005. 

ŠTILEC, M. aj. Sportovní příprava dětí a mládeže. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
1989.212 s. 

79 



13. Elektronické zdroje 

Barnas Skiklubb [online]. c2008. Cit. 27.8.2008. 
<http:/ /www. barnas-skiklubb.cornlfiles/ { 3 8619C3 3-AF52-4489-BBCF
CCFFE271 DC79} .pdf> 

ČSTV- Český svaz tělesné výchovy [online]. C2008. Cit. 17.6.2008. 
<http:/ /www.cstv.czJdokumenty-informace.htm> 

Dlouhodobé normály klimatických hodnot za období 1961 - 1990 [online]. c1997 - 2005, 
poslední aktualizace 7.1.2005. Cit. 1.9.2008. 
<http:/ /www.chmu.czJmeteo/ok/tr6190w.jpg> 

English - The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports 
(NIF) [online]. c2001. Cit. 27.8.2008. 
<http://www.nif.idrett.no/files/ { 15B8062C-OA01-4625-AAC 1-77C623C2DB58} .pdf> 
<http:/ /www .idrett.no/t2.aspx?p=26797> 

Elverum - Wikipedia thefree encyclopedia [online]. c2008. Cit. 30.8.2008. 
<http:/ len. wikipedia.org/wiki/Elverum> 

HRY III ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE [online]. c2008. Cit. 30.8.2008. 
<http:/ /www.olympic.cz/odm2008/sportovci_ seznam_ klasicke.html> 

KlimaData- met.no[online]. c2008. Cit. 1.9.2008. 
<http://met.no/Klima/Klimastatistikk/K.Iimadata/> 

KlubbenOnline Strandbygda JL- Ski- Resultater [online]. c2008. Cit. 14.6.2008. 
<http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementiD=63275&Catld=418326> 

Norges Skiforbund [online]. c2005. Cit. 26.6.2008. 
<http:/ /www.skiforbundet.no/t2 _ n22.asp?p=70030&sb= 130> 

SKl KLUB ŠUMAVA [online]. c2008. Cit. 26.6.2008. 
<http:/ /wwv..·.skisumava.czJvysledky.aspx> 

Sport- MŠMT ČR [ online]. c2006. Cit. 21.8.2008. 
<http:/ /www.msmt.czJsport> 

www.slcr.cz [online]. c2007. Cit. 21.8.2008. 
<http:/ /www.slcr.cz/> 

80 



14.Přílohy 

Obsah 

PŘÍLOHA 1 VÝSLEDKY SEZÓNY 2007/2008 ........................................................................... 82 
PŘÍLOHA 2 PLAKÁT PROJEKTU L YŽOV ÁNÍ VE ŠKOLE - BARNAS SKIKLUBB ........................... 83 
PŘÍLOHA 3 TITULNÍ STRANA PŘÍRUČKY O LANGRENNSCROSSU (LYŽAŘSKÉHO KROSU) ........ 84 
PŘÍLOHA 4 FOTO- ZÁVODY STRANDBYGDA 25.2.2008 ......................................................... 85 
PŘÍLOHA 5 FOTO- SKUPINA f\.1LADŠÍCH LYŽAŘŮ S TRENÉREM R.L. - TRÉNINK STRANDBYGDA 

5.3.2008 ................................................................................................................................ 86 
PŘÍLOHA 6 FOTO - ZÁVODY STRANDBYGDA 10.3.2008 ......................................................... 87 
PŘÍLOHA 7 FOTO- SLA VNOSTNÍ UKONČENÍ LYŽAŘSKÉ SEZÓNY 5.5.2008. STRANDBYGDA ... 88 

81 



Příloha 1 Výsledky sezóny 2007/2008 

Krajský svaz lyžařů Jihočeského kraje 
1. máje 182, 385 Ol Vimperk, url: http://www.czech-ski.cz/kraj-JC-novinky, e-mail: ksl.jck@gmail.com 

ŽACTVO 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV žACTVA - hodnoceno 39 klubů: 

1. ČKS SKl Jilemnice 
2. Ski klub Šumava 
7. Sokol Stachy 

dívky 
539 
848 
255 

Ml. žactvo 1996- hodnoceno 25 klubů 

1. Olfin Car- Vella Trutnov 
19. Ski klub Šumava 
25. Sokol Stachy 

dívky 
6 
13 
o 

Ml. žactvo 1997- hodnoceno 25 klubů 

1. ČKS SKl Jilemnice 
6. Sokol Stachy 
24. Ski klub Šumava 

dívky 
79 
56 
o 

St. žactvo 1994- hodnoceno 29 klubů 

1. ČKS SKl Jilemnice 
3. Ski klub Šumava 
6. Sokol Stachy 

St. žactvo 1995- hodnoceno 30 klubů 

1. Ski klub Šumava 
8. Sokol Stachy 

dívky 
274 
459 
16 

dívky 
376 
183 
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chlapci 
543 
228 
289 

chlapci 
138 
7 
2 

chlapci 
143 
43 
4 

chlapci 
297 
o 
244 

chlapci 
217 
o 

celkem 
1082 bodů 
1076 bodů 
544 bodů 

celkem 
144 bodů 
20 bodů 
2 body 

celkem 
222 bodů 
99 bodů 
4 body 

celkem 
571 bodů 
459 bodů 
260 bodů 

celkem 
593 bodů 
183 bodů 



Příloha 2 Plakát projektu Lyžování ve škole - Barnas Skiklubb 
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Příloha 3 Titulní strana příručky o Langrennscrossu (Lyžařského krosu). 

-- -·-~~•u •~•·•• ... ··• ' 

I telenor karusellen i ., .... _ . ____ ·' 

trl~ --'"-- .... ...... _ .~ ... -~ 

telenor 
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Příloha 4 Foto - závody Strandbygda 25.2.2008. 
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Příloha 5 Foto - skupina mladších lyžařů s trenérem R.L. - trénink Strandbygda 5.3.2008. 
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Přfloha 6 Foto - závody Strandbygda 10.3.2008 
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Při1oha 7 Foto - Slavnostní ukončení lyžařské sezóny 5.5.2008. Strandbygda. 

Část dívek ze skupiny mladších lyžařek - s dopisy od dětí ze Ski klubu Šumava z ČR. 
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