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Abstrakt: 

Název: 

Sjezdové lyžování mentálně postižených osob 

Cíl práce: 

Vytvořit soubor průpravných cvičení pro nácvik sjezdové techniky mentálně 

postižených. 

Úkoly práce: 

1. Analýza metodiky sjezdového lyžování u mentálně postižených. 

2. Průzkum metodiky výuky sjezdového lyžování mentálně postižených formou 

ankety, pozorování a řízeného rozhovoru. 

3. Rozbor jízdy na sjezdových lyžích u vybraných lyžařů s mentálním postižením a 

identifikace hlavních nedostatků. 

Metody: 

Charakteristika vybraného souboru 

Zkoumanou skupinou jsou: 

Trenéři (učitelé, instruktoři) mentálně postižených sportovců. 

Klienti- sportovci vybraní na Zimní speciální olympiádě 2006. 

Metody výzkumu: 

K získání dat jsou použity tyto metody: 

1. anketa určená pro trenéry jednotlivých sportovních klubů 

2. pozorování, záznam a rozbor fotografií z pozorování 

3. informace o mentálně postižených sportovcích získané řízeným rozhovorem 

Lyžování alpské či běžecké patří mezi zimní sporty, které jsou nejen u nás velmi 

populární. Diplomová práce je zaměřena na alpské lyžování mentálně postižených osob. 

Teoretická část je zaměřena na členění, klasifikace, typy mentální retardace, popis 

jednotlivých psychomotorických postižení. Definice mentální retardace. Dále jsou zde 

popsány obecně platné didaktické zásady a metody pro výchovně vzdělávacím procesu. 

Dalšími body práce jsou analýzy metodiky sjezdového lyžování u zdravých lyžařů a 



následně u mentálně postižených lyžařů. Praktická část je zaměřena na rozbor a 

odstranění chyb při sjezdovém lyžování mentálně postižených jedinců . Pro rozbor byla 

použita videonahrávka, která byla pořízena při lyžařských závodech mentálně 

postižených sportovců na Pomezních boudách v roce 2005-2006. Tyto závody spadají 

pod zimní speciální olympiády. Cílem této práce je návrh průpravných cvičení ke 

zlepšení sjezdové techniky u mentálně postižených lyžařů. 

Výsledky: 

Průpravná cvičení pro zlepšení sjezdové techniky mentálně postižených byla navržena a 

rozdělena do skupin dle hlavních chyb, které byly vyhodnoceny na základě rozboru 

fotodokumentace, získané na závodech pro mentálně postižené v roce 2006. 

Klíčová slova: 

Alpské lyžování, mentální retardace, metodika sjezdového lyžování, sjezdové lyžování 
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Abstract: 

Title: 

Skiing of mentally handicapped persons. 

Goal: 

Proposal for introductory exercises to improve skiing technique of mentally 

handicapped persons. 

Objectives: 

1. Methodology analyze of downhill skiing of mentally handicapped persons. 

2. Methodology study of the training of the downhill skiing of the mentally 

handicapped through questionnaire, observation and interviews. 

3. Study of ski riding of selected skiers with metal handicap and identification of the 

key faults. 

Methods: 

Target groups: 

Coaches (teachers, trainers) ofmentally handicapped sportsmen. 

Clients - sportsmen selected on winter special olympic games. 

Research methods: 

To gain data, following methods are used: 

1. Questionnaires for coaches of single sport clubs. 

2. Observation, records and photo analyses from the observation. 

3.Information about mentally handicapped sportsmen gained through personal 

interviews/meetings. 

Downhill and cross country skiing is very popular winter sport not only here in our 

country. This dissertation is focused on downhill skiing of mentally handicapped 

persons. 

Theoretical part includes division, classification, types of mental retardation, description 

of particular psychomotor handicaps. Definition of mental retardation. Also you can 

find here description of general principles and methods for pedagogical and educational 



process. Next articles cover analyses of methodology of downhill skiing of healthy 

skiers and skiers with mental handicap. Practical part is focused on study and following 

elimination of faults of downhill skiing of the mentally handicapped. Recording made 

during ski tournament in Pomezní boudy in years 2005 - 2006 is used for this study. 

This tournament is a part of Special winter olympic games. Purpose of this study is to 

propose introductory exercises to improve downhill technique of mentally handicapped 

skiers. 

Goals: 

Introductory exercises for improving downhill technique of the mentally handicapped 

was divided into groups according the key faults evaluated based upon recording study 

made during tournament for mentally handicapped in year 2006. 

Keyterms: 

Downhill skiing, mental retardation, methodology of downhill skiing, downhill skiing 

of mentally handicapped, winter special olympic games, introductory exercises. 
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1 Úvod 

Využití lyžování sahá hluboko do historie, kdy lyže sloužily především jako 

prostředek pro usnadnění překonávání vzdáleností, zjednodušení dopravy nebo 

například pro využití při lovu. Bylo tedy rozšířeno pouze v chladných oblastech, které 

byly odpovídajícím způsobem klimaticky výhodné. 

V první polovině 19. století se lyžování výrazně rozšiřovalo a v roce 1843 byly 

v Norsku uspořádány první lyžařské závody. Od té doby se profiluje a vyvíjí jako 

lákavý sport až do současnosti, kdy v posledních letech nabývá na stále větší popularitě. 

Tento trend bezesporu souvisí s rozsáhlým rozvojem průmyslu, vývojem nových 

materiálů a technologií, díky nimž se stále více zlepšuje lyžařská technika, vybavení a 

podmínky v horských oblastech. To přispívá k popularizaci tohoto sportu a jeho 

rozšiřování i do méně vhodných klimatických oblastí. 

Uplatňuje se jak pro ryze sportovní účely, tak čím dál častěji jako významný prvek 

rekreačního vyžití širší populace. 

V souvislosti s tímto trendem, a v neposlední řadě také změnou přístupu ke zdravotně 

postiženým spoluobčanům, se situace dotýká v oblasti sportu i jich. Jedním z mnoha 

důkazů může být začlenění běžeckého i sjezdového lyžování mezi disciplíny 

speciálních olympiád. 

V této práci se snažíme shrnout jednak teoretickou stránku výuky, včetně 

metodologie, a především pak, v praktické části, zhodnotit situaci rozborem techniky a 

hlavních chyb při lyžování mentálně postižených. Cílem práce je návrh průpravných 

cvičení, která by měla hlavní zjištěné chyby při sjezdovém lyžování mentálně 

postižených sportovců korigovat již ve fázi výuky. 

Vycházíme rovněž z přesvědčení, že pohybové možnosti včetně lyžování jsou 

pro mentálně postižené důležité pro zdokonalování koncentrace a zlepšení pohybové 

koordinace a neméně jsou významné pro zpravidla omezený psychický život 

postižených. 

Lyžování přináší nové prožitky, pozitivně se podílí na zdravotním stavu, vede k 

samostatnosti a zlepšuje mezilidské vztahy z pohledu sociologického. 

Při vypracování práce jsme vycházeli ze zkušeností získaných osobně během 

vlastní výuky lyžování s mentálně postiženým sourozencem již od dětství, ze zkušeností 
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během speciálních závodů pro mentálně postižené sportovce a konečně z účasti na 

Zimní speciální olympiádě 2006 v Krkonoších. 

Dále pak byly samozřejmě nepostradatelné informace získané během studia a 

z uvedených literárních pramenů. 

ll 



2 Přehled literatury 

2.1 Defmice mentální retardace 

Pod pojmem mentální retardace se rozumí celkové snížení intelektuálních 

schopností osobnosti postiženého, které vzniká v průběhu vývoje a je obvykle 

provázeno nižší schopností orientovat se v životě. Nedostatek adaptivního chování se 

projevuje ve zpomaleném, zaostávajícím vývoji, v ohraničených možnostech vzdělání, 

v nedostatečné sociální přizpůsobivosti, přičemž se uvedené příznaky mohou projevovat 

samostatně nebo v různých kombinacích. (Interpretováno podle definice mentální 

retardace uvedené v terminologickém pedagogickém slovníku UNESCO, 1977 in 

Kvapilík, Černá, 1990) 

,,Mentální retardace je stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových 

schopností, které v sobě zahrnují schopnost myslet, schopnost učit se a schopnost 

přizpůsobovat se svému okolí. Jde o trvalý stav, vrozený nebo časně získaný, který je 

třeba odlišovat od defektů získaných po druhém roce života, označovaných jako 

demence ". (Pipeková, 1998) 

2.2 Druhy mentální retardace 

2.2.1 Vrozená mentální retardace 

Vrozená mentální retardace, dříve oligofrenie, je spojena s určitým poškozením, 

odchylnou strukturou nebo odchylným vývojem nervového systému v období 

prenatálním nebo postnatálním zhruba do dvou let života dítěte. 

" Mezi etiologické faktory patří genové mutace a chromozomální aberace. 

V prenatálním období jsou to infekce, záření, hypoxie, anoxie plodu, působení toxických 

látek, úraz matky. V perinatálním období jsou příčinami abnormity plodu, abnormity 

porodních cest a porodu. V postnatálním období to bývají infekce, záněty mozku a 

úrazy" .(Pipeková, 1998) 
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2.2.2 Získaná mentální retardace 

"Demence (po druhém roce života) je proces zastavení, rozpadu normálního 

mentálního vývoje, který je zapříčiněn pozdější poruchou, nemocí nebo úrazem mozku. 

Hlavní příčiny postižení jsou záněty mozku, záněty mozkových blan, úrazy mozku, 

degenerační onemocnění mozku, duševní poruchy". (Pipeková, 1998) 

Stařecká demence je patologická porucha vznikající u stárnoucího člověka. Toto 

onemocnění vzniká vrozenými dispozicemi nebo degenerativními změnami 

vyvolanými životem v nevhodném prostředí. 

Pseudooligofrenie dříve se používalo sociální debilita. Z toho vyplývá, že nejde o 

poškození nebo degeneraci mozku, ale o nedostatečnou stimulaci dítěte v prostředí. 

Vzniká výchovnou zanedbaností, psychickou deprivací.(Pipeková, 1998) 

2.3 Klasifikace mentálně postižených včetně posouzení motorických a 

psychických možností 

"Od roku 1992 vstoupila v platnost JO. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, 

zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě. Podle nové klasifikace se 

mentální retardace dělí do šesti základních skupin ". (Švarcová, 2001) 

Přehled klasifikace mentálního postižení je uveden v tabulce v kapitole ll v příloze č. 1 

této práce. 

Lehká mentální retardace, IQ 50- 69 (F 70) 

Neuropsychický vývoj u těchto osob je částečně omezen případně zpožděn. Lehká 

mentální retardace se projeví ve zvláště náročných životních situacích. Poruchy 

motoriky jsou ojedinělé, objevují se případně poruchy jemné motoriky a pohybové 

koordinace. Psychika jedince je celkově snížena, jde o nerovnoměmý rozvoj 

psychických funkcí. Oslabení funkční reaktibility, názorné a mechanické schopnosti 

jsou rozvinuty. Opožděný vývoj řeči, obsahová chudost, jednoduchá někdy agramatická 

stavba vět, časté poruchy formální stránky řeči. Poruchy citů jsou zřejmé afektivní 

labilita, popudlivost, impulsivnost, pasivita, úzkostnost, zvýšená sugestibilita. Zde je 



možnost základního vzdělání za předpokladu vytvoření specifických podmínek. 

Společenské a pracovní zařazení jen pod vedením. 

Středně těžká mentální retardace, IQ 35- 49 (F 71) 

Neuropsychický vývoj omezen, částečný rozvoj v oblasti senzoricko-motorické 

oblasti. Nápadná nekoordinovanost pohybů, omezení motorického vývoje. Slabá 

schopnost kombinace usuzování. Omezený vývoj řeči, rozvoj komunikačních 

dovedností, jednoduchá slovní spojení nebo jednoduché věty, poruchy formální stránky 

řeči. Značná afektivní labilita, zkratkové jednání. Tito jedinci se mohou zapojit do 

jednoduché pracovní činnosti pod dohledem. 

Těžká mentální retardace, IQ 20-34 (F 72) 

Neuropsychický vývoj značně omezen, částečná kapacita v oblasti senzoricko

motorické. Somatické vady jsou časté. Poruchy motoriky časté, značná pohybová 

neobratnost a výrazné omezení motorického vývoje. Výrazné omezení psychických 

procesů. Minimální rozvoj komunikativních dovedností a řeči, izolovaná slova, značné 

poruchy formální stránky řeči. Nestálost nálad častá impulsivita. Možnost zapojení do 

jednoduchých pracovních činností pod stálým dohledem, návyky sebeobsluhy. 

Hluboká mentální retardace, IQ pod 20 (F 73) 

Neuropsychický vývoj celkově omezen. minimální rozvoj v oblasti senzoricko

motorické. Somatické vady časté s neurologickými projevy. Poruchy motoriky časté, 

nápadné stereotypní automatické pohyby. Totální poruchy psychických procesů. 

Komunikace je nonverbální, neartikulované výkřiky, grimasování. Totální porušení 

afektivní sféry, je možné sebepoškozování. Není možnost socializace. 

Jiná mentální retardace (F 78) 

Tato kategorie je použita v případě, pokud při stanovení stupně mentální retardace 

je nesnadné zařazení pro senzorické či somatické poškození jedinců, např. u neslyšících 

či nevidomých apod .. 
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N especirlkovaná mentální retardace (F 79) 

Tato kategorie zahrnuje osoby u kterých byla mentální retardace prokázána, ale 

není dostatek informací pro jeho zařazení do některých z výše uvedených skupin. 

2.4 Motorika u mentálně postižených 

Motorika je postižena téměř u všech jedinců s mentální retardací. Její zvláštnosti 

se nápadně projevují spíše v dětském věku než u osob dospělých. Týkají se 

nejrůznějších kvalitativních i kvantitativních oblastí aktuálně projevovaných i 

vývojových. Nejčastěji to jsou: pomalost, nepřesnost pohybů, malá vytrvalost, 

nekoordinovanost, celková neobratnost a nemotomost, neuspořádanost a neúčelnost 

pohybů, opožďování pohybových návyků. Někdy se objevují pohyby nadbytečné nebo 

v dané situaci neúčelné. Nespomě prokázaná souvislost mezi rozvojem motoriky a 

psychiky u všech lidí podtrhuje význam cílevědomého působení na pohybový rozvoj a 

pohybové projevy osob s mentální retardací. Nedostatky motoriky lze považovat za 

vážnou překážku při vytváření základních životních a pracovních návyků, a tím pro 

sociální adaptaci mentálně retardovaných. Překonání těchto překážek usnadňuje 

zvládnutí různých druhů činnosti a kladně též ovlivňuje celkový psychický rozvoj 

mentálně retardovaných. (K vapilík, Černá, 1990) 

2.5 Význam a vliv pohybu u zdravotně postižených 

Je zřejmé, že i zdravotně postižení potřebují pěstovat tělesnou výchovu a sport 

stejně jako zdravá populace, a to k udržení optimální fyzické a psychické kondice. 

Uváží-li se úspěchy mnohých takto postižených ve smyslu jejich nezávislosti a 

životního způsobu, jeví se tělovýchova jako jeden ze základních stavebních prvků 

celého komplexního rehabilitačm'ho procesu. Pravidelná tělovýchovná činnost pozitivně 

ovlivňuje zdravotní, psychické a sociální klima všech zdravotně postižených. Bez 

nadsázky lze říci, že sport přispívá k možnosti žít plnohodnotný život. Při cvičení je 

důležitá anatomická skladba jedince. Zdravé tělo i psychika vedou ke zdravé 

sebedůvěře a fyzické připravenosti, což jsou předpoklady k úspěchu ve sportu. Díky 

modifikaci sportů může i zdravotně postižený dosáhnout výsledků, který je srovnatelný 

se zdravými sportovci. 

Pohybová výchova má velký význam ve výchově harmonicky rozvinutého 

člověka. To platí v plné míře i pro mentálně retardované děti i mládež, u nichž je snaha 



všestranným výchovným působením rozvíjet jejich omezené schopnosti. Rozvoj 

fyzických a pohybových aktivit se považuje v těchto případech za jeden z hlavních 

úkolů. Pohybová výchova u oligofreních dětí je základem celé jejich výchovy, neboť 

pohyb přispívá k tělesnému rozvoji, k posílení hybného ústrojí, k intenzivní látkové 

výměně a podmiňuje rozvoj nervového systému. U dětí, kterým nebyl umožněn 

dostatek pohybu, dochází k pohybovému opoždění, k ochablosti svalstva, malé zásobě 

pohybových dovedností. Díky pohybovým úkonům má dítě možnost styku s prostředím, 

což mu umožňuje rozvíjet jeho poznání širokého okruhu různých jevů skutečností, 

zpřesňují se jeho počitky, vjemy i zkušenosti. Tím tělesná výchova přispívá k vývoji 

rozumovému, dále se u dítěte zlepšuje obratnost, koordinace pohybů i tělesná zdatnost, 

což jsou důležité aspekty pro plnění úkolů. Při cvičení musí mnohdy děti plnit úkoly, 

které vyžadují nejen vypětí sil, ale především snahu; musí překonávat strach, musí se 

plně soustředit na výkon. Tím vším se formují povahové vlastnosti, jako je sebedůvěra, 

sebeovládání, samostatnost a ukázněnost. Pohyb v přírodě zlepšuje termoregulační 

schopnost dětí, čímž se otužují. (Kábele, 1976) 

2.6 Systém základního lyžování u zdravých lyžařů 

2.6.1 Všeobecná lyžařská průprava 

Všeobecná lyžařská průprava je základem pro další specializaci jak pro běžecké 

lyžování, tak pro alpské lyžování. V jejím průběhu je cílem snaha zvládnutí základních 

lyžařských dovedností (cítění lyží, pocit skluzu, pocit rychlosti apod.). ( Přlbramský, 

1999) 

Obsahuje tyto základní lyžařské dovednosti: 

1!1 manipulace s lyžařskou výzbrojí, 

• postoje a pohyby na lyžích na místě, 

• pády a vstávání, 

I!> obraty na rovině, 

~ obraty na svahu, 

e pohyby na lyžích vpřed - na rovině, 

~ skluz na obou lyžích, 

• chůze na lyžích, 

• odšlapování, 
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• bruslení na lyžích - oboustranné bruslení prosté a jednodobé, 

• terénní skok, 

• pohyby na lyžích na svahu, 

• sjíždění, 

• rovnovážná a průpravná cvičení při sjíždění, 

• výstupy, 

• brždění a zastavování. (Přibram.ský, 2002 in Gnad a kol., 2002) 

Metodický postup u sjezdového lyžování u zdravých je základem pro metodiku 

sjezdového lyžování u mentálně postižených lyžařů. Metodický postup u zdravých 

je navýšen o náročnější dovednosti, které mentálně postižení jedinci pro svou 

sníženou pohybovou schopnost a koordinaci nejsou schopni provádět. (Příbram.ský, 

2002 in Gnad a kol., 2002) 

2.6.2 Specializovaná lyžařská průprava 

Ve specializované lyžařské průpravě se opakují veškeré dovednosti, které se 

objevují ve všeobecné lyžařské průpravě. Tyto dovednosti zdokonalujeme a 

procvičujeme. Tato část je navýšena o další lyžařské dovednosti: 

• základní sjezdový postoj 

e snížený sjezdový postoj 

• nízký sjezdový postoj 

• odšlapování 

• bruslení 

~ brždění a zastavování 

®pluh 

~ zastavování vzpříčením lyží 

• sesouvání 

• terénní skok 

(Příbram.ský, 2002 in Gnad a kol., 2002) 



Etapa základního lyžování 

I. část etapy základního lyžování 

K nácviku zatáčení na lyžích, přistupujeme až po zvládnutí všeobecné lyžařské 

průpravy a specializované průpravy, čímž se vytváří určité předpoklady pro správnou 

pohybovou koordinaci. 

Po procvičení dovedností ze specializované průpravy se začne s nacvičováním mírné a 

zvýrazněné vlnovky, tato činnost je rozhodující pro uvedení lyží do točení 

v nejjednodušší formě. Po nácviku vlnovky následuje nácvik " základního kročného 

oblouku", jde o plynulý přechod od vlnovky ke kročnému oblouku. Po nácviku 

základního kročného oblouku se přejde k nacvičování tzv." modifikovaných oblouků" 

na úrovni I.části etapy základního lyžování a alternativních oblouků. 

Jednotlivé oblouky, které se objevují v I. části etapy základního lyžování: 

• vlnovka 

• základní kročný oblouk 

• modifikované oblouky, které jsou uskutečňovány na základě kročných oblouků 

o oblouk v pluhu 

o oblouk z přívratu vyšší lyží 

o oblouk z rozšířené stopy 

G alternativní oblouky 

o základní snožný oblouk 

(Příbramský, 2002 in Gnad a kol., 2002) 

II. část etapy základního lyžování 

V této části jde především o zdokonalování kročných oblouků (středního, 

krátkého). Dále jde o nácvik modifikací v různých terénních podmínkách a rychlostech. 

Tato etapa se zahajuje nácvikem středního kročného oblouku. Jde o nejoptimálnější 

oblouk, ve kterém má lyžař možnost zdokonalovat pohybové dovednosti a nacvičovat 

nové rozšiřují dovednosti pro zatáčení na lyžích. (Příbramský, 2002 in Gnad a kol., 

2002) 

Oblouky patřící do II. části etapy základního lyžování: 

~ střední kročný oblouk 

• krátký kročný oblouk 



• dlouhý kročný oblouk 

• modifikované oblouky 

o oblouky pro přejíždění vln 

o oblouky s přibrzděním 

o oblouky s přeskokem 

o oblouky v hlubokém sněhu 

• alternativní oblouky 

o střední snožný oblouk 

o krátký snožný oblouk 

o dlouhý snožný oblouk 

Etapa závodního a extrémního lyžování 

I. část etapy závodního a extrémního lyžování 

V této etapě jde o účelné zdokonalování techniky lyžařských disciplín z hlediska 

závodní činnosti.(Přtbramský, 2002 in Gnad a kol., 2002) 

II.část etapy závodního a extrémního lyžování 

Je spojena s procesem zvyšování trénovanosti a taktického jednání s cílem dosáhnout co 

nejvyšší sportovní výkonnosti a nácvikem techniky jízdy v extrémních terénních 

podmínkách.(Přtbramský, 2002 in Gnad a kol., 2002) 

2.6.3 IDavní chyby a jejich příčiny 

Hlavní chyby u sjezdového lyžování a jejich příčiny u snožného oblouku: 

l.Lyže při hranění a mírném odrazu z hran podklouznou, příčinou je nedostatečně 

zatížení vnější lyže a malé přiklonění pánve a kolen ke svahu. 

2. Ve fázi ukončení oblouku se lyže rozjedou od sebe, příčinou je hmotnost těla, 

která je rozložena na obou lyžích nebo je pouze na vnitřní lyži. 

3.Nezahájení včasné výměny boků (vnitřní lyže se nepředsunuje), příčina je 

v poloze trupu a boků, které jsou stále ve stejné poloze při odrazu z hran lyží. 

4.Malý rozsah pohybu těžiště, které je způsobeno malým snížením ve fázi ukončení 

oblouku a s následným malým zvýšením v přechodové části oblouku. 
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5.Nesprávná koordinace pohybu paží s pohyby dolních končetin. Zde nedojde 

k současnému zapíchnutí hole do sněhu, zahranění a mírnému odrazu z hran 

lyží. 

6. Těžiště těla je příliš vzadu ( přisednuti'), příčinou je nedostatečné zatížení předních 

částí lyži (holeně se neopírají o přední části bot). 

7.Příliš rozsáhlé pohyby páží vzniká při rotačním pohybu vnější paže, paže po 

zapíchnutí do sněhu klesne dolů k boku nebo jde až za trup. (Příbramský, 1996) 

2. 7 Lyžování mentálně postižených 

2.7.1 Stručná historie lyžování a speciálních olympiád u nás 

V roce 1992 vznikl Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS), u 

jehož zrodu stál pan dr. Josef Kvapilík. Svaz spadá do Unie zdravotně postižených 

sportovců a je též členem Českého paralympijského výboru. Mezinárodní organizací 

pro mentálně hendikepované sportovce je INAS-FID, která pořádá mezinárodní soutěže 

mistrovství Evropy, mistrovství světa pro mentálně postižené sportovce. 

České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) je zastřešeno mezinárodní organizací SOl, 

která pořádá národní speciální olympiádu, z které se vybírají sportovci na mezinárodní 

Speciální olympiádu. Filosofií tohoto hnutí je, že každý zúčastněný je vítězem. 

Přihlášení sportovci jsou, na základě výkonnosti, rozděleni do skupin po 8 sportovcích, 

kteří jsou zhruba výkonnostně stejní. Na závodech dostává každý sportovec ocenění. 

( Hruša a kol., 1999) 

Speciální olympiády založila v roce 1968 paní Eunice Kennedy- Shriver a uvedla 

tím v život myšlenku sportování jako prostředku rozvoje osobnosti a integrace lidí 

s mentálním postižením. Speciální olympiády jsou uznány Mezinárodním olympijským 

výborem a jsou oprávněny používat termín " Olympiáda". Speciální olympiády jsou 

zimní a letní, jsou pořádány každé 4 roky, rok po Olympiádě. (Středová, 1997 in 

kolektiv autorů, 1997) 

Seznam zimních speciálních olympiád: 

1. 5.- ll. února 1977 v USA, Colorado. Účastnilo se více jak 500 mentálně postižených 

sportovců. 

2. 8.- 13. března 1981, USA, Vermont, více jak 600 účastníků. 
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3. 24.- 29. března 1985, USA, zúčastnilo se 14 zemí. 

4. 1.-8. dubna 1989, USA, více jak 1000 sportovců z 18 zemí 

5. 20.- 27. března 1993, Rakousko, více jak 1600 sportovců z 50 zemí. Jde o první 

závody mimo severní Ameriku. 

6. 1.-8. února 1997, Kanada, více jak 2000 sportovců ze 73 zemí. 

7. 4.- ll. března 2001, Aljaška 

8. 25.2.- 3.3. 2005, Japonsko, Nagano (www. specialolympics.org, 01.03.06) 

2. 7.2 Zásady a požadavky na instruktora lyžování 

Velkou roli při výuce hraje instruktor, základním předpokladem je velmi dobrá 

úroveň lyžování u instruktora, neboť je při výuce velmi důležitá názornost. Dalším 

bodem je správné odhadnutí fyzických a mentálních schopností každého jedince. 

Důležité je nikdy nenutit cvičence do úkolů, které jsou nad jejich psychické i fyzické 

možnosti; může nastat nebezpečí úrazu nebo vyvolat odpor k lyžování. Při výcviku se 

má postupovat od nejsnadnějších cviků po těžší v lehkém terénu. Podle vrozených 

dispozic jak mentálních tak somatických, mohou mít jednotlivé fáze výcviku u 

jednotlivých cvičenců různou dobu trvání. 

Chůze na lyžích je základní prvek pohybu na lyžích. Proto se tento prvek musí 

stát přirozeným pohybem. Musíme počítat s tím, že výcvik na lyžích u mentálně 

postižených osob bude delší než u osob zdravých. Svoji roli hraje horší koordinace 

pohybů, rovnováha a strach. Pokud jsou tyto překážky odstraněny, výuka probíhá 

mnohem rychleji a snadněji. Stále je nutné si všímat všech okolností, které znesnadňují 

výcvik. Příčinou nezájmu může být pocit chladu, žízeň, hlad atd .. Individuální přístup 

při výcviku je nejdůležitější část lyžařského výcviku. 

Výuka je zpočátku velmi pomalá a musí se počítat s delším časem na 

seznamování s výstrojí a výzbrojí a s překonáváním strachu na sněhu. Při výcviku je 

důležité používat stále stejné a hlavně jednoduché pokyny. Mentálně postižení nerozumí 

odborné terminologii, proto se volí jednoduché a srozumitelné termíny, důležitou 

součástí výcviku je praktická ukázka, která je často opakována a musí být přesvědčující. 

Vše co se chce od cvičenců musí být názorně předvedeno. 

Každý instruktor si musí být vědom, že díky psychomotorickému defektu u těchto 

cvičenců, budou zpočátku neúspěšní i v základních dovednostech např. při vstávání po 

21 



pádu. Při hodnocení úkolů se poukazuje na jednu nejpodstatnější chybu a ta se 

opravuje. 

Pro výcvik jsou podstatné i udělování pochval za splněné úkoly. Optimistický přístup a 

vhodná změna činností pomáhá udržet zájem cvičenců. 

Měli by jsme se připravit na emocionální projevy cvičenců. Pokud není možné cvičence 

uklidnit je třeba změnit činnost, např. sundat lyže a cvičit bez nich. 

Cvičenci jsou stále pod kontrolou, nesmí se dopustit, aby cvičenci odcházeli samotní 

z výcviku. Toto opatření je nutné z důvodu jejich špatné koordinace a orientace. 

Základem výcviku je dokonalé zvládnutí základních dovedností a tím se ovlivňuje 

bezpečnost a možnost dalšího výcviku. (Svoboda, Svobodová, 1995) 

2. 7.3 Metodika nácviku sjezdového lyžování u mentálně postižených 

Doporučuje se zahájení lyžování na běžeckých lyžích, neboť postižený získá 

potřebné pohybové dovednosti, rovnováhu a stabilitu. Tato metodika se věnuje pouze 

specifickým dovednostem jízdy na sjezdových lyžích. Sportovci si potřebují zvyknou na 

větší hmotnost sjezdových lyží a bot a hlavně na pevné spojení bot k lyžím. Chůze na 

sjezdových lyžích je náročnější a pocit skluzu a rovnováhy je poněkud jiný než na 

běžeckých lyžích. (Hruša a kol., 1999) 

Metodika nácviku 

e Seznámení se s lyžařskou výstrojí a výzbrojí 

• Chůze na lyžích 

• Obraty 

• Pády a vstávání 

• Výstupy 

• Sjíždění 

• Odšlapování 

• Jízda v pluhu a brždění 

• Jednostranný přívrat 

• Jízda na vlecích a lanovkách 

• Oblouky v pluhu 

• Oblouky s rovnoběžným vedením lyží 

(Hruša a kol., 1999) 



Výstroj a výzbroj 

Nejvhodnější lyže pro mentálně postižené lyžaře jsou točivé, které jsou snadno 

ovladatelné. Vázání musí být bezpečnostní, nejlépe nášlapné, které musí být před 

každou výukou zkontrolováno a seřízeno. Boty musí pevně stáhnout kotník, ale nesmí 

tlačit. Správná délka holí je nezbytná. Při správném držení hole musí loket svírat pravý 

úhel. Oblečení by mělo být prodyšné ve více vrstvách, nezbytnou součástí jsou 

rukavice, sjezdové brýle a helma. (Hruša a kol., 1999) 

Základní etapa, ve které je nutné se zaměřit na nejzákladnější činnosti a naučit 

žáky: 

• obouvat lyžařskou obuv, vždy je nutné zkontrolovat zapnutí přezek 

• oblékat kalhoty, bundu, čepici, případně helmu a rukavice 

® připínat a odepínat lyže, nosit lyže, nosit hole 

Lyže se svazují dvěma řemínky, k tomu určené, u špiček a u patek. Lyže jsou 

skluznicemi k sobě. V jedné ruce či na rameni jsou neseny lyže a v druhé ruce jsou 

obvykle neseny hole. Špičky lyží jsou vpřed. (Příbramský, 1999) 

• rozpoznat svoji výzbroj 

• navlékat hole a držet hole 

Ruka se prostrčí zespoda poutkem hole a uchopí držadlo hole, poutko je sevřeno. 

Správné nastavení poutka: poutko nesmí být pňliš krátké, aby neškrtilo, nebo naopak, 

aby nebylo příliš dlouhé. Při zapíchnutí hole do sněhu by měla ruka bez problémů 

uchopit celé držadlo. (Hruša a kol., 1999) 

2.7.4 Všeobecná lyžařská průprava 

Seznámení s výzbrojí a výstrojí 

U mentálně retardovaných je důležité naučit obouvat lyžařskou obuv, zapínat a 

odepínat přezky. Správně nazouvat lyžařskou obuv, upravení ponožek a vytažení 

jazyka. Oblékání je také jedno z důležitých činností, které musí mentálně postižený 

jedinec zvládat. Mezi lyžařskou výstroj a výzbroj patří: vhodné oblečení, lehké spodní 

prádlo nejlépe funkční, které odvádí pot a nestudí, punčocháče, silné ponožky, tílko, 

triko s dlouhým rukávem, mikina, bunda, šátek, čepice, rukavice, lyžařské brýle. Platí 
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zásada více tenčích vrstev než méně silnějších. Dále mezi výzbroj patří hole na sjezdové 

lyžování, lyže na sjezdové lyžování a vhodné sjezdové boty. 

Nutností je před každým výcvikem všechny děti zkontrolovat jejich výstroj i výzbroj!!! 

Dříve než se začne se všeobecnou lyžařskou průpravou, je nutné se začínajícími lyžaři 

procvičit některé základní prvky mezi než patří nošení lyží, připínání a odepínání lyží, 

pády a vstávání, případně jízda na vleku. 

(Hruša a kol., 1999) 

Připínání a odepínání lyží 

Základem je naučit lyžaře připínání lyží na rovině. Lyže jsou vodorovně položeny 

na sněhu. Dalším předpokladem pro lehké připnutí lyží jsou očištěné sjezdové boty od 

sněhu. Při zapínání lyží na svahu je důležité postavení lyží. Lyže by měli být postaveny 

vodorovně kolmo na svah. Připíná se nejdříve nižší lyže, potom vyšší lyže stále se dbá 

na očištěné sjezdové boty. Na strmém svahu se připíná nejprve lyže vyšší, lyžař se 

obrátí o 180 stupňů a připne si druhou lyži. Při odepínání lyží na svahu je důležité 

odepnout nejprve vyšší lyži následně nižší lyži. (Příbramský, 1996) 

Postoje a pohyby na místě - chůze na lyžích 

Chůze na lyžích je v podstatě shodná s chůzí bez lyží. Snahou je, aby lyžař 

nezvedal lyži nad úroveň sněhu, ale aby ji sunul směrem vpřed. Při chůzi je trup lehce 

předkloněn, nohy jsou mírně pokrčené. Hmotnost těla z lyže na lyži je přenesena až po 

dokončení sunu lyže vpřed, protilehlá hůl se zapichuje do úrovně vázání lyže vpředu. 

Tělo je stále vzpřímené, hlava též. 

U mentálně postižených cvičenců je tato koordinace někdy obtížná. Chůze na 

lyžích je prováděna s holemi, bez holí nebo jsou hole drženy v polovině v horizontální 

poloze. Pro tuto činnost jsou vhodné běžecké lyže. (Svoboda, Svobodová, 1995) 

Základní postoj 

Lyže jsou na plochách v paralelním postavení, vnitřní hrany lyží jsou 10 -15 cm 

od sebe. Dolní končetiny jsou mírně pokrčeny ve všech velkých kloubech- kyčelním, 

kolením a hlezenním. Hmotnost těla je rovnoměrně rozložena na obě lyže. Trup je 

mírně předkloněný, hlava vzpřímená, paže jsou mírně pokrčené, hole směřují šikmo 

vzad. (Příbramský, 1996) 
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Obraty 

Obrat přešlapováním přívratem 

Provádí se z postoje na vrstevnici. Lyže se přivrací špičkami ze svahu. Hole jsou 

zapíchnuty před špičkami lyží. Při tomto obratu je důležitá práce s holemi a opření se o 

ně. 

Obrat se používá před zahájením sjezdu, nebo při obratu, nebo při obratu o 180 stupňů. 

(Příbramský, 1996) 

Obrat přešlapováním odvratem 

Středem otáčení jsou patky lyží, špičky lyží jsou od sebe. Odlehčená lyže je 

kladena do odvratu, po přenesení hmotnosti na druhou lyži bude odlehčená lyže 

přisunuta. Tento pohyb se opakuje dokud není obrat dokončen. (Hruša a kol., 1999) 

Obrat přednožením 

Tento obrat je velice těžký na rovnováhu, proto je vhodný pro vyspělé lyžaře. 

Hůl souhlasná se směrem otáčení je zabodnuta u patky vnitřní lyže, druhá u špičky lyže 

vnější. Vnitřní noha s lyží se zvedne, patka lyže se mírně dotýká země, tato lyže bude 

zvrácena do protisměru, špička vnitřní lyže se dostane k patce vnější lyže. Na obrácenou 

lyži je přenesena váha a odlehčená vnější lyže je přisunuta. Současně je přemístěna 

vnější hůl. 

Po zvládnutí těchto obratů na rovině u mentálně postižených nastává přechod 

k výcviku obratů na svahu. U obratů na svahu je velmi důležitá práce horních končetin a 

holí. Stále se musí zdůrazňovat vydatný pohyb paží. Obraty na svahu jsou shodné 

s obraty na rovině. (Hruša a kol., 1999) 

U zdravých lyžařů se používají ještě tyto obraty: 

obrat výskokem bez opory hole a obrat výskokem s oporou o hole. 

Pády a vstávání 

Jsou důležitou součástí lyžování. Proto jsou tyto činnosti zařazeny do výuky co 

možná nejdříve. První nácvik pádů a vstávaní probíhá na rovině. Při pádu je důležité 

snížit těžiště až do dřepu a pád provést do strany vedle lyží. Při vstávání je nutné mít 

lyže vodorovně dále, naklonit tělo vpřed, opřít se rukama na straně pádu a přenést 

těžiště nad lyže. Tato činnost se nacvičuje na obě strany. Vstávání na svahu je o něco 



náročnější. Podmínkou pro úspěšné vstávání na svahu je dát lyže vodorovně pod tělo 

lyžaře.(Svoboda,Svobodová, 1995) 

Výstupy 

S nácvikem se začíná na rovině a poté se začne nacvičovat na mírném svahu. 

Všechny způsoby výstupů je nutné rozložit a vysvětlit postupně. Dobré je zařazovat 

výstupy do výuky sjezdu. Výstupy mají být prováděny mimo plochu, kde se sjíždí a 

vyučuje! Pro lepší odhalení chyb v provedení, je dobré učit výstupy na neporušené 

vrstvě sněhu. Nácvik výstupů se využívá zároveň k úpravě svahu. (Svoboda, 

Svobodová, 1995) 

Výstup chůzí 

Zvýrazní se práce paží, hole se zapichují více vzad. Dělají se kratší kroky než při 

chůzi po rovině. Pokud lyže podklouzávají, využije se přídupu lyže na sníh při každém 

kroku. Výrazné je přenášení hmotnosti z lyže na lyži. Tento výstup se používá na velmi 

mírných svazích. 

(Hruša a kol., 1999) 

Výstup stranou 

Provádí se z postoje na vrstevnici. Jde o úkroky stranou do svahu. Střídavě se 

přenáší hmotnost těla z nižší lyže na vyšší lyži se současným úkrokem stranou ke svahu. 

Lyže jsou postaveny na vyšší hranu, kolena jsou přikloněna ke svahu, trup je mírně 

odkloněn od svahu. Důležité je zachovávat rytmus paží a nohou- vyšší hůl a vyšší lyže, 

nižší hůl a nižší lyže. Podobným způsobem se i sestupuje. Možnost dopomoci; 

instruktor vystupuje společně ve stejném rytmu se cvičencem, případně může 

vystupovat čelem proti němu. 

(Hruša a kol., 1999) 

Výstup oboustranným odvratem (stromeček) 

Lyže jsou kladeny nad sněhem na vnitřní hrany do odvratu. Kolena a kotníky jsou 

tlačeny dovnitř, kolena jsou pokrčena. Hole se zapichují střídavě vzadu. Je nutné se o ně 

vydatně opírat, aby lyže nepodkluzovaly. Patky lyží jsou u sebe. Používá se na krátkých 

strmých svazích. 
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Pokud se výstup nedaří, instruktor se postaví za cvičence a lyže má paralelně s jeho 

lyžemi. Instruktor dbá na správnou polohu lyží cvičence, zdůrazní postavení lyží na 

vnitřní hrany. Musí výrazně přenášet hmotnost těla a tlačit kolena dopředu a dovnitř. 

Špičky jsou v odvratu a patky lyží jsou u sebe. (Hruša a kol., 1999) 

Sjíždění 

Sjíždění po spádnici 

S výcvikem se začíná na mírném, dobře upraveném svahu, který končí rovinou nebo 

protisvahem. Při sjezdu po spádnici je vycházeno ze základního postoje, lyže jsou 

rovnoběžně v šíři pánve, kolena jsou mírně pokrčená, trup mírně předkloněný, pohled 

vpřed. Při jízdě jsou paže mírně pokrčené, ruce jsou u boků, hole směřují šikmo vzad. 

(Hruša a kol., 1999) 

Odšlapování 

Odšlapování je nejjednodušší způsob změny směru jízdy. Je možné ho využít ke 

snížení rychlosti jízdy v hlubokém sněhu i k případnému zastavení. Jde o velmi důležitý 

prvek pro nácvik zatížení jedné lyže, přenášení hmotnosti těla a postavení lyží na vnitřní 

hraně. Při sjezdu šikmo svahem se sníží postoj a hmotnost těla se přenese na nižší lyži, 

vyšší odlehčená lyže se zvedne nad sníh, odvrátí se a položí se do nového směru. Jako 

poslední je přenesena hmotnost těla. 

Pro mentálně retardované je tato činnost poměrně náročná, neboť zde dochází 

k výraznému přenášení hmotnosti z lyže na lyži. 

Pro nácvik není vhodný zledovatělý sníh. Nácvik odšlapování začíná zjízdy šikmo 

svahem. Vrcholem dovednosti jsou odšlapy přes spádnici. (Svoboda, Svobodová, 1995) 

2.7.5 Specializovaná lyžařská průprava 

U mentálně postižených se začíná zpravidla výcvikem na běžeckých lyžích, neboť 

základní dovednosti se na běžeckých lyžích učí lépe a navíc jsou použitelné i při 

výcviku sjezdového lyžování. 

Zpravidla při zvládnutí výcviku na běžeckých lyžích, je mentálně postižený lyžař 

schopen zvládnout výuku sjezdového lyžování. 

Při výcviku sjezdového lyžování, zejména zatáčení při sjezdu, je kladen důraz na tato 

kritická místa: 



" pohyby dolních končetin ve směru shora dolů, dopředu a dovnitř oblouku 

s důrazem na zatíženou lyži 

• rozdělení pohybu dolních končetin 

• vedení vnější lyže po vnitřní hraně 

® postupná změna hranění 

• regulace rychlosti při sjezdu 

V současnosti jsou využívány dva didaktické postupy ve výuce zatáčení na 

lyžích, které jsou charakterizované vertikálními pohyby těžiště při zahájení oblouku 

pohybem shora dolů, tzv. kročné oblouky, nebo pohybem zdola nahoru, tzv. snožné 

oblouky. (Svoboda, Svobodová, 1995) 

Jízda v pluhu a brždění 

Pluh oboustranným přívratem 

Vychází se ze základm'ho postoje, patky lyží jsou vytlačeny do stran, nohy se 

pokrčí ve všech kloubech, kolena se výrazně protlačí dopředu a dovnitř. Lyže jsou 

postaveny na vnitřní hrany. Čím více jsou kolena tlačena k sobě tím více se staví lyže na 

vnitřní hrany, patky lyží jsou odtlačeny, tím se výrazně zahraní. Hmotnost těla je 

rozvržena stejnoměrně nad obě lyže. Postoj v pluhu se zkouší zprvu na rovině, po té se 

přejde na upravený, mírný svah. Pluh zajišťuje regulaci rychlosti jízdy a brždění např. 

na úzkých zledovatělých cestách či svahu. (Svoboda, Svobodová, 1995) 

Klouzavý pluh 

Vychází z pluhu oboustranným přívratem, špičky směřují k sobě, patky od sebe, 

ale kolena nejsou tlačena k sobě! Lyže nehraní, kolena jsou mírně pokrčena a tělo je 

uvolněné. Pokud se přechází z pluhu klouzavého do pluhu brzdivého, kolena se výrazně 

protlačí vpřed a dovnitř a postoj se sníží. (Svoboda, Svobodová, 1995) 

Jednostranný přívrat 

Jednostranný přívrat je používán na úzkých cestách nebo při jízdě šikmo. Zahájí 

se odtlačením patky nižší lyže do přívratu. Dojde k zahranění na vnitřní hraně a 

současně je přenesena hmotnost na nižší lyži. Jednostranný přívrat je určen k regulaci 

rychlosti jízdy. (Hruša a kol., 1999) 
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Jízda na vlecích 

Každý sjezdař by měl ovládat jízdu na různých druzích vleků a výtahů. Základním 

předpokladem však je, aby lyžař zvládl na určitém stupni základní lyžařské dovednosti. 

Dovedl pohotově reagovat na záludnosti terénu. Pokud není možné zajistit vlastní vlek a 

je nutné použít veřejné lanovky, využije se pouze v době, kdy není v dolní stanici 

mnoho lyžařů. První jízdy by měli cvičenci absolvovat s instruktorem nebo se 

zkušeným lyžařem, který je o situaci informován. Také obsluha vleku musí být 

informována a musí být ve střehu při případné nehodě. Obsluha v horní stanici by měla 

být též informována, aby mohla pomoci při výstupu. (Svoboda, Svobodová, 1995) 

Zásady: 

• Postavit se do spořádaného zástupu na vlek, nepředbíhat. 

• V případě že se jedná o vlek dvoumístný, připravit dvojice s určením, kdo na které 

straně pojede. 

• Obě hole vzít do vnější ruky, nebo navléknout na zápěstí vnější ruky 

• Postavit se na uvolněné nástupiště a očekávat kotvu. Dvojice se nesmí držet za 

ruce a nesmí být těsně u sebe, lyže jsou paralelně ve směru jízdy. 

e Po obdržení kotvy jsou nohy napnuty, tělo vzpřímené. Nesedat, nepředklánět se. 

Vyžaduje to nácvik předem. Tento postoj zachovat po celou dobu jízdy, sledovat 

trať před sebou. 

• Po dojezdu neprodlt:ťně opustit areál dojezdu vleku. Zpočátku pouští kotvu 

instruktor, dítě postrčí vpřed a do strany mimo kotvu. Teprve později dovolí 

cvičenci pouštět kotvu samostatně. 

e Jízdu na vleku přerušit, jestliže opakovaně dochází k vážným chybám a pádům. 

(Svoboda, Svobodová, 1995) 

Oblouky v pluhu 

Před nácvikem oblouků v pluhu by měli lyžaři ovládat sjezd v klouzavém pluhu a 

dokázat v pluhu bezpečně zastavit. Přenesením hmotnosti těla z nohy na nohu 

v přívratném postavení nebo jen pouhé zatížení jedné lyže je jedním z nejednodušších 

prvků pro otáčení lyží. 



Platí pravidlo, pokud je hmotnost těla přenesena na levou lyži zatáčí se vpravo, pokud je 

hmotnost těla přenesena na pravou lyži zatáčí se vlevo. 

Pro mnohé mentálně postižené lyžaře je tato dovednost vrcholným prvkem, jak sjíždět 

bezpečně svahy. (Hruša a kol., 1999) 

Oblouky s rovnoběžným vedením lyží 

Oblouky se zahajují ze sjezdu šikmo. Plynule dochází ke snižování a společným 

pohybem pánve a kolen vpřed a ke svahu s kompenzačním odkloněním trupu dojde 

k zahranění. Vnější lyže se zatíží a vnitřní bok, rameno a lyže jsou mírně předsunuté, 

provede se mírný odraz z hran lyží nahoru a šikmo vpřed. Dochází k odlehčení lyží, 

výměně boků a k přenesení hmotnosti na budoucí vnější lyži. (Hruša a kol., 1999) 

2. 7.6 Didaktické zásady 

,,Didaktické (vyučovací) zásady jsou definovány jako obecné požadavky, které 

v souladu s cíli výchovy a zákonitostmi vyučovacího procesu určují charakter vyučování 

a ovlivňují přímo i nepřímo jeho efektivitu. Vyučovací zásady jsou zobecněním staletých 

zkušeností výchovy a vyučování" (Rychetský, Fialová, 2000) 

Mezi hlavní didaktické zásady patří: 

11 zásada uvědomělosti a aktivity 

@I zásada názornosti 

• zásada přiměřenosti 

• zásada soustavnosti 

® zásada trvalosti 

Zásada uvědomělosti a aktivity 

Základem je pochopení smyslu a podstaty prováděné činnosti. Uvědomělost je 

výsledkem poznání a vědění. Zvyšuje trpělivost člověka při překonávání překážek a 

obtíží, rozvíjí jeho schopnosti, posiluje jeho vůli. Pedagog by měl rozvíjet u žáků 

schopnost poznat chyby, a aby je vychovával k přesnému pozorování a přemýšlení. 

(Rychetský, Fialová, 2000) 
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Zásada názornosti 

Podstata názornosti znamená účelné využití všech prostředků k rychlému a pokud 

možno k nejdokonalejšímu vytvoření správné představy o pohybu. Jako prostředek 

názorného vyučování kromě ukázky přímé a nepřímé ( fotografie, filmy) se doporučuje 

návštěva soutěží a sportovních utkání. U rozumově vyspělejších a pohybově 

nadanějších žáků pomáhá zpřesnit představu o správně provedeném pohybu. 

(Rychetský, Fialová, 2000) 

Zásada přiměřenosti 

Požaduje, aby obsah a rozsah učiva, jeho obtížnost odpovídaly stupni psychického 

vývoje, tělesným schopnostem žáků, jejich věkovým zákonitostem a individuálním 

zvláštnostem. (Rychetský, Fialová, 2000) 

Zásada soustavnosti 

Je požadavkem předávat učivo v logickém uspořádání tak, aby osvojené 

vědomosti a dovednosti žáků tvořily ucelený systém. Jádrem realizace zásady 

soustavnosti je postup od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitějšímu, od 

konkrétního k abstraktnímu. (Rychetský, Fialová, 2000) 

Zásada trvalosti 

Vyžaduje, aby si vědomosti a dovednosti efektivně zapamatovali tak, že si je 

dokáží kdykoliv vybavit a prakticky použít. (Rychetský, Fialová, 2000) 
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3 Cíle a úkoly 

Cíl práce: 

Vytvořit soubor průpravných cvičení pro nácvik sjezdové techniky mentálně 

postižených. 

Úkoly práce: 

1. Analýza metodiky sjezdového lyžování u mentálně postižených. 

2. Průzkum metodiky výuky sjezdového lyžování mentálně postižených formou 

ankety, pozorování a řízeného rozhovoru. 

3. Rozbor jízdy na sjezdových lyžích u vybraných lyžařů s mentálním postižením a 

identifikace hlavních nedostatků. 
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4 Metody práce 

4.1 Charakteristika vybraného souboru 

Zkoumanou skupinou jsou: 

1. Trenéři (učitelé, instruktoři) mentálně postižených sportovců. 

2. Klienti- sportovci vybraní na Zimní speciální olympiádě 2006. 

4.2 Metody výzkumu 

K získání dat jsou použity tyto metody: 

1. Anketa určená pro trenéry jednotlivých sportovních klubů. 

2. Pozorování, záznam a rozbor fotografií z pozorování. 

3. Informace o mentálně postižených sportovcích získané řízeným rozhovorem. 

4.3 Sběr dat 

Sběr dat byl proveden v roce 2005 až 2006. Anketní lísky byly předány osobně 

trenérům mentálně postižených. Anketa je přiložena v příloze č. 2. Celkem bylo vydáno 

ll anketních listů. Správně vyplněných anketních listů bylo sedm. Každý byl ústně 

seznámen pro jaké účely bude tato anketa použita a co se od ní očekává. Dále byly 

poskytnuty informace a pokyny k samotnému vyplnění. 

Jak se ukázalo, zejména v komentářích v bodě "Poznámky", zkušenosti a názory trenérů 

byly natolik inspirativní, že jsem se rozhodla pro hlubší prozkoumání problematiky 

osobními pohovory. 

Výsledky z ankety jsou zpravovány formou výsečových grafů četnosti. 

Pro rozbor techniky sjezdového lyžování byly použity videozáznamy resp. fotografie 

z roku 2006 ze Zimní speciální olympiády, která se konala na Pomezních boudách. 
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5 Praktická část 

5.1 Úvod do praktické části 

Každým rokem pořádá České hnutí speciálních olympiád lyžařské závody pro 

mentálně postižené sportovce na Pomezních boudách v Krkonoších. Probíhají zde 

závody v běžeckém a alpském lyžování. Vítězové z jednotlivých kategoriích jsou 

následně vybrány na mezinárodní zimní speciální olympiády, které se konají každé čtyři 

roky. Ve sjezdovém lyžování jsou tyto disciplíny slalom, obří slalom a sjezd. Pravidla 

jsou obdobná jako při závodech u nepostižených. Závodníci jedou dvě kola, jejich 

dosažený čas se sčítá a na základě součtu se vyhodnotí pořadí závodníků. 

Na těchto závodech jsou přihlášeny sportovní kluby z celé České republiky. Pravidelně 

se účastní cca 25 klubů, počet přihlášených sportovců je cca 200. Většina sportovců je 

přihlášena na běžecké disciplíny, díky větší dostupnosti tohoto odvětví lyžování. Na 

alpské lyžování je přihlášeno zhruba 20 až 25 závodníků. 

Ve dnech 15.01.- 20.01. 2006 byly pořádány Českým hnutím speciálních 

olympiád závody pro mentálně postižené, na kterých jsme čerpali veškeré informace 

pro vypracování praktické části této diplomové práce. Zajistili jsme pracovní materiál, 

pořídili jsme fotodokumentaci závodů alpského lyžování. Z této dokumentace jsme 

vybrali ll závodníků, které budeme v této části studovat. Jejich styl jízdy, vyhodnocení 

hlavních chyb a následně navrhnu průpravná cvičení ke zlepšení stylu jízdy. 

5.2 Rozbor chyb u jednotlivých závodniků 

Každý lyžař závodník, ať běžec či sjezdař, je rozdělen do kategorií. Závodí se 

v ženských (Z) a mužských (M) kategoriích a dle věku. V takto rozdělených 

kategoriích byli následně vyhlášeni vítězové. Závodníci nebyli rozděleni podle stupně 

mentální retardace. 



R.Dana-Bmo 

Kategorie: ZC 22- 29 let 

Rok narození: 1976 

Stupeň postižení: lehká mentální retardace 

Počátky lyžování: běžecké lyžování od 1 O let 

sjezdové lyžování od 15 let 

Popis chyb při jízdě: popis č. 1 

Nejvýraznější chybou je nedostatečný vertikální pohyb. 

Vnitřní lyže je na celé ploše skluznice, vnější lyže je mírně na vnitřní hraně nedochází 

k pohybu kolen a pánve dovnitř tvořeného oblouku. Jízda po obou lyžích. 
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Lyže se v oblouku smýkají, nedostatečně zatížená vnější lyže a nedostatečný pohyb 

kolen a pánve do tvořeného oblouku. 

Těžiště těla je vzadu, (přisednutí). 
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Š. Dušan - Jetřichovice 

Kategorie: MA 8-15 let 

Rok narození: 1991 

Stupeň postižení: lehká mentální retardace 

Počátky lyžování: běžecké lyžování od 7 let 

sjezdové lyžování od 8 let 

Popis chyb při jízdě: popis č.2 

Lyže v oblouku jedou mírně po hranách, tělo je v předklonu, není dostatečné zatížení 

vnější lyže. 

Lyže se rozjíždějí není dostatečně zatížená vnější lyže, chybí vertikální pohyb těla, tělo 

je v předklonu těžiště těla je mírně vzadu (přisednutí). 
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Těžiště těla je zcela vzadu (přisednutí), lyže jsou v odvratu (rozjíždějí se), předčasné 

přenesení váhy na vnitřní lyži. 
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P. Radek- Jetřichovice 

Kategorie: MA 8-15 let 

Rok narození: 1994 

Stupeň postižení: lehká mentální retardace 

Počátky lyžování: běžecké lyžování od 9let 

sjezdové lyžování od 10 let 

Popis chyb při jízdě: popis č.3 

Těžiště těla je vzadu, zvedá se vnitřní lyže její přední část. Snížený postoj, díky tomuto 

postoji chybí pohyb těla shora dolů. 

Těžiště těla je stále vzadu, následuje předklon těla. Mírné smýkání lyží ve fázi vedení 

oblouku. Lyže nejedou po hranách, nedostatečné zatížení vnější lyže. 
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Lyže se rozjíždějí od sebe~ předčasné zatížení vnitřní lyže. Těžiště těla je vzadu. 



Š. Marek- Odlochovice 

Kategorie: MD 30-35let 

Rok narození: 1971 

Stupeň postižení: lehká mentální retardace 

Počátky lyžování: běžecké lyžování od 12let 

sjezdové lyžování od 15 let 

Popis chyb při jízdě: popis č. 4 

Tělo je v předklonu, těžiště těla je vzadu. Horní končetiny jsou spuštěny. Nedostatečné 

zahranění, chybí přiklonění kolen a trupu dovnitř tvořeného oblouku, jízda po obou 

lyžích. 

Těžiště těla je stále vzadu předklon trupu se zvětšuje. HKjsou stále spuštěny. Lyže se 

začínají rozjíždět, nedostatečné zatížení vnější lyže. 
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Lyže se výrazně rozjíždějí, následuje přitažení vnější lyže, jízda po vnitřní lyži. Těžiště 

je stále vzadu. 



T. Jaroslav- Vysočina Bystré 

Kategorie: MD- 30-35 let 

Rok narození: 1972 

Stupeň postižení: lehká mentální retardace 

Počátky lyžování: běžecké lyžování od 10 let 

sjezdové lyžování od 1 O let 

Popis chyb při jízdě: popis č. 5 

Toporné držení těla. Chybí vertikální pohyb těla. Jízda po obou lyžích. 

Nedostatečné zahranění, lyže jedou po celé ploše skluznice, toporné držení těla stále 

trvá, těžiště je mírně vzad. 
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Těžiště těla je výrazně vzadu. Lyže se rozjíždějí, není zatížená vnější lyže, váhaje 

mírně na vnitřní lyži. 
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O. Dobromil- Sk Černovice 

Kategorie: ME 35-40 let 

Rok narození: 1967 

Stupeň postižení: středně těžká mentální retardace 

Počátky lyžování: běžecké lyžování od 20 let 

sjezdové lyžování od 27 let 

Popis chyb při jízdě: popis č. 6 

Toporné držení těla. Váhaje rozložena na obě lyže. 

Chybí vertikální pohyb těla shora dolů. Lyže se smýkají, nejedou po hranách, 

nedostatečné přiklonění kolen a trupu dovnitř tvořeného oblouku. Horní končetiny jsou 

u těla. 

Těžiště těla se posouvá mírně vzad. 
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Výrazný záklon, obě lyže, jejich přední část, se zvedají nad terén. 
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P. Petr- USK Praha 

Kategorie: MD 30-35 let 

Rok narození: 197 4 

Stupeň postižení: středně těžká mentální retardace 

Počátky lyžování: běžecké lyžování od 23 let 

sjezdové lyžování od 27 let 

Popis chyb při jízdě: popis č. 7 

Jízda v pluhu, nohy jsou napnuté. Chybí vertikální pohyb a pohyb kolen dovnitř. Horní 

končetiny jsou pasivně u těla .. Mírné vysazení pánve nad vnější lyži. 
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Předklon trupu, těžiště je vzadu. 

Předklon těla, těžiště je stále mírně vzadu. 
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P. Ondřej - Brno 

Kategorie: MD 30-35let 

Rok narození: 1971 

Stupeň postižení: lehká mentální retardace 

Počátky lyžování: běžecké lyžování od 7 let 

sjezdové lyžování od 91et 

Popis chyb při jízdě: popis č. 8 

Jízda po obou lyžích. 

Stále trvá jízda po obou lyžích. 
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Těžiště těla je mírně vzadu. 

Těžiště těla je stále mírně vzadu. 
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K. Marcela - USK Praha 

Kategorie: ZE 35-40 let 

Rok narození: 1969 

Stupeň postižení: Downův syndrom- lehká mentální retardace 

Počátky lyžování: běžecké lyžování od 1 O let 

sjezdové lyžování od 25 let 

Popis chyb při jízdě: popis č. 9 

Jízda v pluhu. Tělo je v předklonu, těžiště těla je vzadu. Horní končetiny jsou zvednuty, 

hole jsou před tělem. Hmotnost těla je na obou lyžích. 

Těžiště těla je vzadu. Zcela chybí vertikální pohyb těla. Hole jsou stále před tělem. 
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Hole jsou před tělem. Předklon trvá. 
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P. Eva -Bystřice pod Hostýnem 

Kategorie: ZE 35-40 let 

Rok narození: 1969 

Stupeň postižení: středně těžká mentální retardace 

Počátky lyžování: běžecké lyžování ve 30 letech 

sjezdové lyžování ve 32 letech 

Popis chyb při jízdě: popis č. 1 O 

Nastává počátek rotace trupu. Hole jsou před tělem. 

Lyže jedou po celých plochách skluznice, nehraní, následuje konečná fáze rotace trupu. 
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Výjezd oblouku po vnitřní lyži. 
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M. Jana -Mladá Boleslav 

Kategorie: MD 30-35 let 

Rok narození: 1973 

Stupeň postižení: středně těžká mentální retardace 

Počátky lyžování: běžecké lyžování od 13 let 

sjezdové lyžování od 17 let 

Popis chyb při jízdě: č. ll 

Jízda v pluhu. Paže jsou volně u těla. Těžiště těla je mírně vzadu. Hmotnost těla je 

rozložena nad obě lyže stejnoměrně, jízda po obou lyžích. Chybí pohyb těla shora dolů, 

kolena nejsou tlačena v před, těžiště je vzadu. 

Těžiště je mírně vzadu. 
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Těžiště těla je stále vzadu. 
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5.3 Shrnuti: často se opakující chyby 

V následující tabulce je uváděn přehled hlavních chyb u jednotlivých sportovců včetně 

vyhodnocení. 

Tabulka č. 1 

,. 

VYHODNOCENf HLA VNiCHCHYB UJEDNOtLIVYCH SPORTOVCů · ··.. '·. ,. -.- - . . . · -_- . ' - - - - . . ·- .. - , 
'.· o 

-~---- 1--- -- ~-- . -. 
Hlavní chyby 

. 

-. 
! . 

jméno stnpeň postižení nedostatečný .těžině těbi 
. j~dapo .. . · · 

V)>Sledné 
vertikální vzadu b J v ( b rotace trupu bodnocéní 

pohyb (přisednutí) O OU yz~ · . . ·· · ·.. .• lyžaře 
·. . .. • · . . . ' 

!Dana R. 
Lehká mentální 

2 1 1 4 etardace ---

!Dušan Š. 
Lehká mentální 

2 1-2 2 5,5 
ifetardace ---

Lehká mentální '. 

fRadekP. retardace 3 2-3 2 --- 7.5 

iMarekŠ. 
Lehká mentální 

2 2 2 6 retardace ---

~aroslav T. 
Lehká mentální 

3 1 2 6 retardace ---

DobromilO. 
Středně těžká 

2 2-3 3 7,5 mentální retardace --- . . 

retrP. 
Středně těžká 

2 3 3 8 mentální retardace ---

Ondřej P. 
Lehká mentální 

1 1 2 I . 4 retardace ---

~arcela K. 
Lehká mentální 

3 3 3 .9 etardace ---

EvaP. 
Středně těžká 

2 1 2 3 8 !mentální retardace 

JanaM. 
Středně těžká 

2 1 2 5 - .· 
mentální retardace ---

Sl(ma hodnoceni 
.·. 

1 .. 24 18,5 .· 14 3 

Legenda: 1 = mírná chyba; 2 = střední chyba; 3 = výrazná chyba 
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Jak je patrno z obrázků uvedených v předchozí kapitole, u osmi lyžařů z jedenácti 

lze vysledovat jízdu oblouky s rovnoběžným vedením lyží. Další tři lyžaři sjíždí 

obloukem v pluhu. 

Hlavní chyba, která se stále opakuje, a která je uvedena v tabulce je, že lyžaři 

neprovádí v podstatě žádný nebo jen minimální vertikální pohyb těla (shora dolů). Tím 

se stává jízda příliš strnulou, postrádá potřebnou dynamiku a pružnost, čehož výsledkem 

je to, že nedochází k žádoucímu resp. potřebnému zahranění lyží. Lyže se pak smýkají 

po sněhu. 

Dalším zřetelným jevem je, zejména u dvou lyžařů, jízda v příliš nízkém postoji. 

Nízký postoj jim opět brání ve vertikálním pohybu a způsobuje strnulost jízdy. Zde také 

lyže nehraní, nýbrž se smýkají po celé ploše skluznice. 

Další hlavní chybou je posunutí těžiště těla příliš vzad, tzv. přisednutí. Tato chyba 

je způsobena nedostatečným zatlačením holení vpřed "do bot". Lyžař pak nezatěžuje 

dostatečně přední část lyží a tím následuje, jako přirozená kompenzace, předklon celého 

trupu. Ovladatelnost lyží se tím markantně snižuje, někdy se dokonce při výrazném 

přisednutí přizvedávají špičky lyží. Taková jízda významně zvyšuje riziko pádu a 

omezuje celkovou dynamiku pohybu. K odstranění této chyby je třeba klást důraz na 

pohyb pánve, kolen a holení vpřed. Obdobné postavení je často vidět např. u malých 

dětí, které se teprve učí lyžovat. Kompenzují tak nedostatečné vyvinutí svalové hmoty 

dolních končetin, tj. nedostatečnou silovou dispozici v nohou. Postoj se tak jeví zprvu 

více stabilním a navozuje při jízdě lepší pocit jistoty. To však může při vyšších 

rychlostech způsobit naopak ztrátu kontroly a případný pád. Tento nedostatek se 

objevuje téměř u všech sledovaných lyžařů, jak u těch, kteří jedou s rovnoběžným 

vedením lyží, tak i u těch, kteří jedou v pluhu. U některých je tento nedostatek 

výraznější. 

Třetí chybou je jízda po obou lyžích nebo jízda po vnitřní lyži. Hmotnost těla se 

tedy přenáší v tom horším případě na vnitřní lyži, v lepším případě na obě lyže. To je 

příčinou, že se lyže ve fázi ukončení oblouku rozjíždějí od sebe. Následuje aktivní 

přisunutí vnější lyže k lyži vnitřní. Při tom pochopitelně musí být vnější lyže 

přizvednuta a ztrácí se kontakt se sněhem. Tato nerovnoměrnost v přenášení hmotnosti 

těla - a tudíž těžiště - opět způsobují sníženou kontrolu jízdy a chybné provedení 

oblouku. 
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Poslední, čtvrtou chybou, je rotace trupu, tato chyba se objevila u jednoho ze 

sledovaných lyžařů. Rotace byla započata ve fázi zahájení oblouku a dokončena byla ve 

fázi druhé části vedení oblouku. 

U všech lyžařů chybí více či méně koordinace horních končetin. Píchání holí při 

zahájení oblouků zpravidla nepoužívají. Funkce holí tudíž není využívána nebo je 

v důsledku chybné koordinace nesprávná. Tato chyba je zařazena mezi vedlejší chyby. 

5.4 Návrh průpravných cvičení 

Navržená průpravná cvičení jsou rozdělena do šesti základních skupin. První tři 

skupiny se týkají hlavních chyb. Další tři skupiny průpravných cvičení se týkají nácviku 

jízdy v pluhu, nácviku jízdy s rovnoběžným vedením lyží a poslední skupina cviků je 

určena k nácviku používání holí. 

Jde o: 

1) Skupina průpravných cvičení pro nácvik vertikálního pohybu. 

2) Skupina průpravných cvičení na zatěžování lyží v jejich přední části. 

3) Skupina průpravných cvičení pro nácvik rovnováhy. 

4) Skupina průpravných cvičení pro nácvik jízdy v pluhu. 

5) Skupina průpravných cvičení pro nácvik paralelního postavení lyží. 

6) Skupina průpravných cvičení pro používání holí. 

5.4.1 Průpravná cvičení pro nácvik vertikálního pohybu 

(Cvičení v pohybu při jízdě.) 

I. Podřepy a dřepy, dotýkání se špiček vázání. 

2. Podřep, mírný úklon do strany, dotek rukou na sm'h vpravo, poté vztyk a 

opakovaní na levou stranu. 

3. "Letadlo"- jízda v upažení, úklony vpravo a vlevo. 

4. Přendávání předmětů zprava do Ieva - předměty jsou položeny vedle trasy 

(stopy). 

5. Snížit se- "být co nejmenší"- a poté se zvednout a "být co největší". 

6. Podjíždění překážek - např. hůlek - před každou další překážkou se nejprve 

vzpřímit do vertikální polohy. 
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7. Použití slalomové tyče - instruktor a žák se společně drží tyče v paralelním 

postavení a dělají společně dřepy. 

8. Totéž viz předchozí bod, dřepy však provádí střídavě. 

9.Použití dvou slalomových tyčí - instruktor a žák jedou za sebou ve spojení tyčemi 

(v každé ruce jedna tyč). 

1 O. Použití dvou slalomových tyčí - instruktor a žák jedou za sebou ve spojení 

tyčemi a dělají společně dřepy. 

ll. Použití dvou slalomových tyčí - instruktor a žák jedou za sebou ve spojení 

tyčemi a dělají střídavě dřepy. 

5.4.2 Průpravná cvičení na zatěžování lyží v jejich přední části 

(cvičení na místě) 

1. Náklon těla vpřed a zpět - opření se do předních částí bot. 

2. Střídavé předklony, pravou rukou se dotkne špičky vázání levé lyže a opačně. 

3. Snaha o "dotknutí se" špiček lyží - pravou a po té levou rukou. 

4.Dřepy, podřepy. 

5. Dřep, dotek rukou před vázání a poté dozadu za vázání. 

6. Střídavé zatěžování předních částí nohou (tlak na prsty) a vzad (tlak na paty). 

7. Střídavé předsouvání pravé a levé lyže s oporou. 

5.4.3 Průpravná cvičení pro nácvik rovnováhy 

1. Na místě - přenášení hmotnosti z lyže na lyži. 

2. Na místě - zvedání patek lyží střídavě pravá a levá nad srn'h. 

3. N a místě - zvedání špiček lyží střídavě pravá a levá nad sníh. 

4. Na místě - zvedání celé lyže nad úroveň sněhu. 

5. Na místě - střídavé unožování. 

6. Při jízdě - zvedání patek lyží střídavě pravá a levá. 

7. Při jízdě - zvedání špiček lyží střídavě pravá a levá. 

8. Při jízdě - střídavé zvedání celé lyže. 

9. Sjezd celé trati (nebo předem definovaného úseku) po jedné lyži, opakování po 

druhé lyži. 

1 O. Překračování překážek na trati. 

60 



ll. Při jízdě šikmo svahem - horní lyží provádět úkrok stranou, spodní lyže se 

přitáhne. 

12. Při jízdě šikmo svahem - horní lyže do odvratu, spodní přisunout a pokračovat 

v jízdě se změnou směru jízdy. 

13. Totéž jako předchozí bod s opakovaným odvratem horní lyže a přitáhnutím 

spodní lyže až do zastavení. 

5.4.4 Průpravná cvičení pro nácvik jízdy v pluhu 

Gízda po spádnici) 

1. Jízda v klouzavém pluhu, zatlačení kolen k sobě a dopředu, čímž dojde 

k zahranění lyží a zpomalení jízdy, uvolnění kolen a dále jízda pokračuje 

v klouzavém pluhu. 

2. Totéžjako v bodě jedna s opakováním (regulace rychlostijízdy). 

3.Jízda v klouzavém pluhu, zatlačení kolen k sobě a dopředu, čímž dojde 

k zahranění lyží- zpomalení jízdy až do zastavení. 

4. Jízda v klouzavém pluhu, ruce jsou na kolenou, přenášení váhy z jedné lyže na 

druhou - ruka tlačí na koleno zatížené lyže. 

5. Jízda v klouzavém pluhu v upažení, přenesení hmotnosti na jednu lyži a obě ruce 

se opřou o koleno zatížené lyže, zatížení pokračuje až do ukončení započatého 

oblouku - při dokončení se opět narovnat a upažit a opakování na druhou stranu. 

6. Použití slalomové tyče - instruktor a žák se společně drží tyče v paralelním 

postavení a společně konají oblouky v pluhu. 

?.Použití dvou slalomových tyčí- instruktor a žák jedou za sebou ve spojení tyčemi 

a společně konají oblouky v pluhu. 

5.4.5 Průpravná cvičení pro nácvik paralelního postavení lyží 

Gízda po spádnici) 

1. Jízda v podřepu, ruce na kolenou - střídavým tlakem na kolena z boku vyvolat 

pohyb kolen do stran, střídavě vpravo a vlevo. 

2. Jízda v podřepu, ruce na kolenou - pokrčit koleno zatížené lyže, rukou zatlačit 

koleno zatížené lyže dovnitř, lyže se postaví na vnitřní hranu - lyže začnou 

zatáčet. 

3.Hole jsou drženy před tělem a střídavé zatěžování pravé a levé lyže. 
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4. Krátký slalom (z větviček). 

5.Jízda z mírného svahu, zatížit vnější lyži, vnitřní předsunout. 

5.4.6 Průpravná cvičení pro používání holí 

1. Jízda na rovině - odpíchnutí soupaž - dojet co nejdále na jedno odpíchnutí. 

2. Chůze na lyžích po rovině, střídavé zapichování holí jako při klasické chůzi. 

3.Jízda na rovině - opakované odpichování holí - co nejrychleji se dostat k 

vytyčenému cíli. 

4. Mírný svah - střídavé zapichování holí do předem připravených čtverců (např. 

z větviček), které jsou umístěny vedle tratě. 

5.Mírný svah, provést oblouk na stranu zapíchnuté hole, opakovat na druhou stranu. 

6. Mírný svah, provést oblouk na stranu zapíchnuté hole, opakovat na druhou stranu 

- snaha o co největší počet provedených oblouků za použití holí. 
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6 Výsledky 

6.1 Výsledky provedené ankety a řízených rozhovorů 

K získání informací o trénování mentálně postižených od trenérů a cvičitelů jsme 

použili anketu. K vyhodnocení ankety jsme museli přistupovat do určité míry 

individuálně, tam kde to bylo vhodné jsme použili grafické zpracování. Jednoduché 

výsečové grafy popisné statistiky jsou součástí této práce, viz přílohy č. 3, č. 4 ač. 5. 

Došli jsme k těmto zjištěním: 

Letní příprava 

1) Letní přípravu provozuje každý sportovec z dotázaných. 

2) Četnost letní přípravy je alespoň lx týdně u 86%, 14% trénuje v delších 

intervalech. 

3) 41% sportovců provádí v rámci letní přípravy libovolný (v anketě 

nespecifikovaný) sport, 25% se zaměřují na posilování, 17% má 

gymnastickou přípravu a 17% se zaměřují na vytrvalost. 

Zimní příprava 

1) 86% sportovců má pravidelnou přípravu na běžeckých lyžích, 14% je 

bez běžecké přípravy. 

2) Přednost hrám při průpravných cvičeních dává 57%, 43% při 

průpravných cvičení hry nepoužívá. 

Paradoxně z ankety vyplývá, že 57% instruktorů využívá při průpravných cvičení hry, 

ale u 71% jim nedávají příliš velkou váhu. 

Jedním z podstatných zjištění je, že 72% dotázaných ze své zkušenosti potvrdili, že 

výuka sjezdového lyžování u mentálně postižených se liší od výuky nepostižených a to 

především: 

~ v oblasti časové náročnosti (to se potvrdilo u všech dotázaných) 

• ve formě výcviku 

• v délce výcviku 

• v neposlední řadě ve schopnosti soustředění se na výuku. 
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Otevřenou otázkou (bez předdefinovaných možných odpovědí) byly zjišťovány 

osobní postřehy instruktorů při výuce lyžování mentálně postižených lyžařů. Tento bod 

jsme doplnili řízenými rozhovory s instruktory. 

Ti kladou důraz na individuální přístup, to znamená práce s jedinci, výuku ve skupině 

nikdo nedoporučil. 

6.2 Výsledky rozboru fotografického materiálu 

Pozorováním závodů a rozborem videozáznamů, a z nich pořízených fotografií 

jsme u třech závodm'ku vypozorovali, že sjíždí svahy obloukem v pluhu. Ostatní lyžaři 

jezdí s paralelním postavení lyží. 

Sedm z vybraných sportovců má lehkou mentální retardaci, u čtyřech sportovců je 

diagnostikována středně těžká mentální retardace. 

Z tabulky č. 1 (uvedena v kapitole č. 5.3) vyplývá, že nejčastěji a nejvýrazněji se 

ukazují tyto hlavní chyby a jsou v tomto pořadí: na prvním místě jsou chyby týkající se 

nedostatečného vertikálního pohybu a jízda po obou lyžích, na druhém místě se umístila 

chyba týkající se chybně položeného těžiště těla tzv. přisednutí, až na třetím místě se 

umístila rotace trupu. 

V hodnocení mentálně postižených lyžařů byli nejlépe vyhodnoceni Dana K. a Ondřej 

P .. Oba mají diagnostikovanou lehkou mentální retardaci. Těsně za nimi byla 

vyhodnocena v kvalitě jízdy Jana M. se střední těžkou mentální retardací. Nejhůře byla 

ohodnocena Marcela K. s lehkou mentální retardací. 

6.3 Výsledný návrh průpravných cvičení 

Cílem této práce bylo navrhnout průpravná cvičení k odstranění chyb, které byli 

zjištěny na základě rozboru jízdy mentálně postižených lyžařů a z fotodokumentace. 

Navržená průpravná cvičení jsme rozdělili do 6 základních skupin. První tři skupiny 

průpravných cvičení jsou určeny k odstranění hlavních chyb. Další tři skupiny se týkají 

nácviku jízdy v pluhu, jízdy s paralelním postavení lyží a nácviku používání holí. Ty 

jsou podrobně popsány v kapitole č. 5.4. 

Jsou rozděleny dle následujícího schématu: 

• průpravná cvičení pro nácvik vertikálm'ho pohybu 

• skupina průpravných cvičení na zatěžování lyží v jejich přední části 
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• skupina průpravných cvičení pro nácvik rovnováhy 

• skupina průpravných cvičení pro nácvik jízdy v pluhu 

• skupina průpravných cvičení pro nácvik paralelního postavení lyží 

• skupina průpravných cvičení pro používání holí. 
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7 Diskuse 

V první části této práce, tj. v části teoretické jsme popsali literaturu zabývající se 

obecnými informacemi o mentálně postižených. V této oblasti je zastoupení literatury 

dostatečné. 

Pro účely shrnutí podstatných informací a jednoznačnosti v terminologii jsme vybrali 

tyto definice v oblastech: 

• mentální postižení obecně 

• druhy mentální retardace 

• klasifikace mentálm'ho postižení. 

Citace a odkazy na odbornou literaturu uvedené v kapitole 2.1 až 2.5 jsme shledali jako 

dostatečné a pro účely této práce z nich vycházíme. Nebylo nutné pojmy nějak 

rozšiřovat nebo zvlášť specifikovat. Např. publikace Pipeková, J. a kol. "Kapitoly ze 

speciální pedagogiky" a Švarcová, I. "Mentální retardace" naplňují v tomto ohledu 

dostatečně potřeby této diplomové práce z pohledu definic mentální retardace. 

Problematikou sjezdového lyžování se zabývají publikace Lyžování a jiné aktivity 

na sněhu od autorů Pavla Svobody, Hany Svobodové a Lyžování zdravotně postižených 

od Hruši, J. a kol., viz seznam použité literatury. Tyto publikace se staly teoretickou 

základnou pro účely studia metodiky výuky lyžování mentálně postižených. 

Ve jmenované literatuře jsou popsány metodické postupy výuky, které jsme rozepsali 

v této práci, jsou zde uvedeny základní chyby, které brání optimálnímu provedení a 

následně několik průpravných cvičení. Chyby jsou popsány u obratů na svahu, u 

výstupů, u sjíždění, u odšlapování, u jednostranného přívratu, u oblouků v pluhu a u 

oblouků s rovnoběžným vedením lyží. V literatuře od P. Svobody, H. Svobodové jsou 

navíc popsána průpravná cvičení k posílení svalových skupin a pro zlepšení pohybové 

koordinace. Tato publikace obsahuje určité množství návrhů na průpravná cvičení i 

formou her. Metodika lyžování pro mentálně postižené vychází z metodiky výuky pro 

zdravé. U metodiky sjezdového lyžování u zdravých jsme vycházeli z publikací od Doc. 

PhDr. Ph'bramského, Csc. V těchto publikacích jsou popsány metodické postupy, hlavní 

chyby a jejich příčiny a jejich odstranění. 
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Oproti všeobecně popisovaným postupům se domníváme, že metodický postup u 

zdravých je navýšen o náročnější dovednosti, které mentálně postižení jedinci pro svou 

sníženou pohybovou schopnost a koordinaci nejsou schopni provádět. Přesto se ukazuje 

jako vhodné vycházet z metodiky výuky pro zdravé. 

Protože teoretické základy výuky lyžování jsou dostatečné, ale nevěděli jsme zda 

se efektivně uplatňují v praxi s ohledem na specifické potřeby mentálně postižených, 

rozhodli jsme se pro zpracování ankety pro instruktory lyžování na Zimní speciální 

olympiádě 2006, jejímž účelem bylo především zjistit, vyhodnotit a objektivizovat 

uplatňované metody a subjektivní zkušenosti z praxe. 

Vzhledem k tomu, že alpské lyžování je poměrně finančně náročné, je prozatím stále 

jen malá část mentálně postižených, kteří mají reálné možnosti naučit se a provozovat 

tento jak fyzicky tak psychicky pozitivní a inspirativní sport. Většina z nich začala 

lyžovat pod vedením svých rodičů. Ústavy sociální péče nejsou pro lyžování většinou 

dostatečně vybaveni, avšak alespoň běžecké lyžování se naopak v těchto zařízeních těší 

stále větší popularitě; přece jenom je dostupnější jednak finančně a také geograficky. 

Jak uvádí v publikaci Hruša, J. a kol. "Lyžování zdravotně postižených Česká škola 

lyžování", většina postižených začíná s výukou ve školských či sociálních zařízeních. 

Podle našeho názoru nesmíme ovšem opomenout, že sportovci vedení rodiči mají 

podstatně více možností a příležitostí k trénovaní a tudíž předpoklady k lepším 

výsledkům. S ohledem na to, že má tento aspekt nesporně pozitivní vliv, nelze jej 

považovat za pravidlo. Důkazem je např. závodnice Marcela K. s lehkou mentální 

retardací, která byla vyhodnocena jako nejhorší v technice sjezdu přesto, že má 

k dispozici dostatek příležitostí k tréninku a je vedena svými rodiči. 

Na základě tohoto příkladu i dalších zjištění jsme došli k názoru, že je nutné brát 

v potaz individuální charakteristiky a možnosti postiženého sportovce a nelze zobecnit 

pravidlo "čím více, tím lépe". 

Jak se dále ukázalo, mentálně postižení jsou schopni velmi dobře napodobovat 

svého instruktora, chtějí se mu vyrovnat, proto jsou pro ně velmi důležité ukázky. 

Zde bychom ještě rádi poukázali na otázku nebezpečí přecenění možností mentálně 

postižených, neboť sami nemají rozvinutou schopnost posoudit riziko. Proto je důležité, 

aby sami instruktoři šli příkladem a byli schopni se přizpůsobit možnostem konkrétního 

svěřence. Jako samozřejmost pro úspěšný výcvik se ukazuje motivace. To zde platí 
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vícenásobně než u výcviku nepostižených sportovců. Trpělivost, klid instruktorů a 

neustálé opakování již naučených dovedností jsou nezbytné pro další úspěšný výcvik. 

V tomto ohledu můžeme souhlasit s doporučeními, která uvádí Hruša, J. a kol. 

"Lyžování zdravotně postižených Česká škola lyžování" v závěru publikace. 

Rádi bychom se ještě zmínili o již nastíněném faktu, že je naprosto nezbytné 

přistupovat při výuce k postiženým individuálně. O tomto aspektu pojednává např. 

publikace Svoboda, P., Svobodová, H. "Lyžování a jiné aktivity na sněhu", což se 

potvrdilo v provedené anketě, kde nikdo z dotazovaných trenérů nedoporučil výuku ve 

skupině. 

V téže publikaci jsou také doporučeny pohybové hry a soutěže při výcviku. Na základě 

vyhodnocení ankety se ukázalo, že přibližně 2/3 dotazovaných trenérů nedávají hrám a 

soutěžím příliš velkou váhu. Řízeným rozhovorem s trenéry vyšlo najevo, že ne vždy a 

ne každý svěřenec na hry pozitivně reaguje. 

Zjistili jsme také, že u mentálně postižených záleží na momentálním psychickém 

rozpoložení a motivaci. Od vybraných zkoumaných lyžařů jsme se dozvěděli, že většina 

z nich začínala trénovat na běžeckých lyžích a alpskému lyžování se naučili až později. 

Většina začínala s lyžováním kolem 9 roku a to na běžeckých lyžích a později na 

sjezdových lyžích. Někteří začali s lyžováním v pokročilejším věku. Všichni vykazují 

určité chyby ve vlastní jízdě, někdo je na tom lépe, někdo hůře. 

V další části práce jsme zkoumali v praxi hlavní chyby sportovců. Pro tyto účely 

jsme vybrali náhodných ll závodníků lyžařů, kteří se účastnili národních závodů pod 

záštitou Českého hnutí speciálních olympiád v Krkonoších 2006. 

Jako hlavní chyby byly rozborem jízdy zjištěny (viz tab. č. 1 v kapitole č. 5.3): 

1. Nedostatečný pohyb v dolních končetinách, vertikální pohyb. 

2. Nedostatečné zatížení předních částí lyží čímž dochází 

automatickému předklonu trupu. 

3. Nedostatečné zatížení vnější lyže, jízda po obou lyžích či po vnitřní 

lyži. 

4. Rotace trupu. 
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Podobným způsobem jsou chyby popsány a rozděleny v publikaci Příbramský, M. 

"Lyžování". Můžeme tedy potvrdit, že se v praxi tyto hlavní chyby objevují rovněž u 

mentálně postižených. 

V poslední části práce jsme se zaměřili na návrh průpravných cvičení, která by 

pomohla korigovat uvedené hlavní chyby při sjezdovém lyžování s ohledem na 

možnosti mentálně postižených sportovců. 

Ty jsme rozdělili do šesti skupin: 

a) Průpravná cvičení pro nácvik vertikálního pohybu. 

b) Skupina průpravných cvičení na zatěžování lyží v jejich přední části. 

c) Skupina průpravných cvičení pro nácvik rovnováhy. 

d) Skupina průpravných cvičení pro nácvik jízdy v pluhu. 

e) Skupina průpravných cvičení pro nácvik paralelního postavení lyží. 

t) Skupina průpravných cvičení pro používání holí. 

Cviky, které se provádí na rovině, mohou být prováděny i na mírném svahu 

s dojezdem do roviny. Tyto cviky mohou být i obměňovány, případně mohou posloužit 

jako podmět k vytvoření hry, ukáže-li se to v individuálním případě vhodné. 

U mentálně postižených je nutné stálé opakování již naučených dovedností, platí zde 

didaktické zásady mnohonásobně více, než jak je tomu u zdravých sportovců. 

V tomto smyslu naše závěry z praktického pozorování korespondují s teoretickými 

údaji, které uvádějí publikace Hruša, J. a kol. "Lyžování zdravotně postižených Česká 

škola lyžování" a Svoboda, P., Svobodová, H. "Lyžování a jiné aktivity na sněhu". 

Zjištěním, ke kterému jsme dospěli je také to, že není vždy pravidlem, že 

sportovci s nižším IQ jsou horší v lyžařských výkonech. V použité literatuře nebylo 

žádným z autorů podobné téma blíže rozpracováno. 
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8 Závěr 

Metodika lyžování pro mentálně postižené vychází z metodiky výuky pro zdravé. 

Obsahuje ovšem pouze základní techniky, které jsou zaměřeny na jízdu v pluhu a na 

jízdu s paralelním postavením lyží. Literatura se zmiňuje také o základních chybách 

v technice lyžování a souvisejících průpravných cvičeních. 

Sumarizací a rozborem vyplněných anket a získaných poznatků jsme zobecnili, 

vyhodnotili a popsali uplatňované metody a subjektivní zkušenosti trenérů z praxe. 

Z nich především vyplývá, že výuka sjezdového lyžování u mentálně postižených se liší 

od výuky nepostižených a to zejména v oblasti časové náročnosti, ve formě výcviku, v 

délce výcviku a v neposlední řadě ve schopnosti soustředění se lyžařů na samotnou 

výuku. Dále se ukázalo, že důraz musí být kladen na individuální přístup a motivaci. 

Významným faktorem je také momentální psychické rozpoložení sportovce. 

Pozorováním, rozborem videozáznamu a rozborem fotografií jsme vyšetřili 

nejčastěji opakované chyby při sjezdu závodm'ků na výše zmíněné olympiádě. Hlavní 

chyby (seřazeny podle závažnosti) jsou tyto: nedostatečný vertikální pohyb, jízda po 

obou lyžích, těžiště těla je vzadu, a rotace trupu. 

Na základě hlavních a vedlejších chyb byla navržena průpravná cvičení. Jde o 

průpravná cvičení pro nácvik vertikálního pohybu, zatěžování lyží v jejich přední části, 

rovnováhy, jízdy v pluhu, s rovnoběžným vedením lyží a pro správné používání holí. 

Jsme přesvědčeni, že aplikací navržených průpravných cvičení během praktického 

výcviku lze pozitivně ovlivnit výsledky při výcviku mentálně postižených. Na druhou 

stranu se ukázalo, že úspěch může zaručit pouze vytrvalá a trpělivá práce instruktorů za 

podmínek respektování individuálních fyzických a mentálních schopností jedince. 

K výběru tématu této práce byla mj. inspirací moje mentálně postižená sestra, 

která je důkazem, že i mentálně postižení mají tu schopnost se naučit poměrně složitý 

systém alpského lyžování, i když s nedostatky. 
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10 Použité zkratky 

ČHSO České hnutí speciálních olympiád 

ČSMPS Český svaz mentálně postižených sportovců 

INAS-FID Mezinárodní organizace pro mentálně hendikepované sportovce 

SOl Mezinárodní organizace speciálních olympiád 

WHO Světová zdravotnická organizace 
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Příloha č. I: Tabulka - souhrnný přehled kategorií mentálního postižení 

· Kóclóvá:~čísla Slovalozllaěc:ní .. ·· · PásmoiQ 
.. . . 

. . · . .. 
. . .. 

. 

F70 Lehká mentální retardace 50-69 

F71 Středně těžká mentální retardace 35-49 

F72 Těžká mentální retardace 20-34 

F 73 Hluboká mentální retardace pod20 

F78 Jiná mentální retardace 

F79 Nespecifická mentální retardace 
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Příloha č. 2: Anketní list (strana 1, celkem 2) 

Anketa 
Sjezdové lyžování mentálně postižených osob 

Tato anketa slouž! k ziskánl informaci ke zmapováni situace v oblasti lyžováni a metodiky výuky u mentálně 
postižených osob. 
Informace z ankety budou použity výhradně pro zpracováni diplomové práce FTVS Univerzity Karlovy obor Pracovni a 
tělesná výchova zdravotně postižených na téma .Sjezdové lyžováni mentálně postižených osob". 

1. Jméno, příjmení lyžaře 

2. Město ( trvalý pobyt) 

3. Pohlavi Dmuž 

4. Rok narozeni 

5. Stupe!'\ mentálni retardace 

6. V kolika letech začal( a) 

Džena 

D lehká mentální retardace IQ 50- 69 
D středně těžká mentálni retardace IQ 35- 49 
D těžká mentálni retardace IQ 20 - 34 
D hluboká mentálni retardace IQ pod 20 
Djiné ................................ . 

a) s běžeckým lyžováním 
b) se sjezdovým lyžováním 

7. četnost příležitosti k lyžováni ročně (průměrně) 
D vůbec ( účast pouze na závodech) 
D ojediněle (1x za rok- mimo závody) 
D často ( 2x a vice- mimo závody) 

8. Jsou (byla) použita při výuce průpravná cvičení na sjezdových lyžich. ( např. objížděni překážek, podjíždění 
překážek, zvedání předmětů při jizdě apod. ) 
D ano D občas D ne 

9. Má podle Vás určujici vliv aktuální psychické rozpoložení svěřence na úroveň sjezdového lyžování. 
Dano 
Dne 
D nevrm 
Djiné ......... .............. . 

10. Vaše případné poznámky či připomínky: 



Příloha č. 2: Anketní list (strana 2, celkem 2) 

Anketa 
Sjezdové lyžování mentálně postižených osob 

Tato anketa slouží k získání informací ke zmapování situace v oblasti lyžování a metodiky výuky u mentálně 
postižených osob. 
Informace z ankety budou použity výhradně pro zpracováni diplomové práce FlVS Univerzity Karlovy obor Pracovní a 
tělesná výchova zdravotně postižených na téma .Sjezdové lyžováni mentálně postižených osob". 

1. Praktikujete letní přípravu na sjezdové lyžování 
Dano O ne 

2. Jaká průpravná cvičení praktikujete pi'i letní přípravě 
O posilování (zejména dolní končetiny) 
O nácvik techniky 
O gymnastická průprava 
O jiné: ..... .... ............ .. .............. ..... ... . 

3. Jaká je četnost letního tréninku 
O 2-3xtýdně 
O 1xtýdně 
O 1xměsíčně 
O jiné: 

4. Zimní příprava: praktikujete průpravná cvičení na běžeckých lyžích? 

Dano 
Dne 

5. Napište jaká průpravná cvičení se Vám osvědčila (nejlépe alespoň tři cviční) 

6. Osvědčili se při vašem výcviku hry na lyžích? 

Dano 
Dne 

Pokud ano, popište alespoň jednu hru: 

7. Byl Váš postup výcviku u mentálně postižených jiný než při výcviku nepostižených lyžařů. 

Dano 
Dne 
O nemám zkušenost 

Pokud ano, rozdíl spočíval zejména 

O ve formě výcviku (v technice) 
O v délce výcviku (časové náročnosti) 
O byl závislý na schopnosti soustředění se na výuku (během jedné lekce) 
O jiné: ...................... ... ......... ...... ..... . 

8. Jsou časové nároky při výcviku u mentálně postižených větší než u nepostižených? 

O ano 
Dne 

9. Dáváte přednost při výuce hrám na lyžích před nácvikem správné techniky? 

Dano 
Dne 

1 O. Napište eventuelně Vaše postřehy k výuce sjezdového lyžování u mentálně postižených lyžařů: 

Jméno a přijmení trenéra: 
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Příloha č. 3: Výsečový graf vyhodnocení ankety - všeobecný 

Liěí se postup výcviku u postižených oproti 
výcviku nepostižených? 

nemám 

14% 

ne/ 
14% 

ano 
72% 

V čem se odliěuje výcvik u mentálně postižených ? 

jiné 
8% 

for~ výcviku 
23% 

L délka výcviku 
31% 

Je výcvik mentálně postižených náročnějěí na 
čas? 

ne 
0% 
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Příloha č. 5: Výsečový graf vyhodnocení ankety - zimní příprava 

Praktikujete zimní průpravu na běžeckých lyžích ? 

ano 
86% 

Osvědčilo se využití her na lyžích při 
výcviku? 

ne 
43% 

ano 
57% 

Daváte při výcviku přednost hrám na lyžích 
před technikou? 

ne 
71% 
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29% 


