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1. OBSAHOVÁ NÁPLŇ PRÁCE 

 

Tuto bakalářskou práci koncipuji jako zamyšlení nad současným stavem výuky lyžování dětí 

v předškolním a mladším školním věku a rozbor metod lyžařského vzdělávání dětí, neboť 

jsem přesvědčena, že lyžování představuje dokonalý prostředek pro výchovu a osobnostní 

rozvoj dítěte. Proto jsem se rozhodla v rámci daného tématu předložit komplexní náhled na 

pedagogickou činnost při výuce lyžování od raného věku dětí a zakomponovat též vlastní 

poznatky z praxe, zároveň neopomínám ani právní problematiku daného tématu. 

 

Úvodem se v předloženém textu zabývám samotným historickým vznikem lyžařství 

ve světě  i v Čechách a dále historií lyžařské výuky. Zmiňuji též detailně úroveň a typy 

prvních dobových prostředků a vybavení určených k lyžování. Dále přecházím ke shrnutí 

vývoje techniky zatáčení a ke konkrétní charakteristice lyžování, včetně jeho posledního 

vývoje, který spočívá zejména v radikální změně lyžařských technologií. 

 

Ve své práci prosazuji názor, že výuka lyžování má těžiště především v praktické činnosti, 

proto v další části přecházím k pedagogickým a psychologickým aspektům výuky lyžování 

dětí, neboť naučení a zapamatování si základních poznatků z pedagogiky a psychologie je 

nezbytným předpokladem jejich úspěšného použití při výuce. Zároveň neopomíjím 

skutečnost, že výcvik dětí má specifický charakter vyplývající z fyzických, psychický a 

mentálních zvláštností dětí různého věku. Proto výslovně uvádím zvláštnosti lyžařské výuky 

dětí a představuji výcvik dětí jako ucelený systém, charakterizovaný především věkovým 

členěním, upraveným výcvikovým prostorem a didaktickými a metodickými specifiky. 

Součástí mého textu je též základní přehled lyžařského vybavení, a to ve spojení dle věku 

dítěte a úrovně jeho lyžařských schopností. 

 

V závěrečné části práce se krátce zabývám pravidly chování na sjezdových tratích, neboť 

právě bezpečnost je při výuce dětí ve volném terénu klíčová. S ohledem na tyto skutečnosti 

rozebírám právní aspekty odpovědnosti při lyžařské činnosti, a to jak ze stránky 

občanskoprávní i trestněprávní. 
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2. KLÍČOVÉ POJMY, CÍL PRÁCE 

 

2.1. Cíl práce 
 

Cílem této práce je rozbor pedagogické činnosti při výuce lyžování dětí 

v předškolním a mladším školním věku s určením nejvhodnějších metod lyžařského 

vzdělávání dětí s ohledem na jejich věk.  V rámci předloženého textu usiluji o představení 

lyžování nejen jako ideálního výchovného prostředku s maximálně positivními dopady 

na osobnostní rozvoj dítěte, ale též jako ideální nástroj pro uvedení pedagogických technik 

výchovy a vedení dětí do praxe.  

 

2.2. Klíčové pojmy 
 

Lyžování představuje zimní sport spočívající v pohybu člověka vlastní silou po sněhu pomocí 

lyží, páru dlouhých úzkých desek připojených k botám pomocí lyžařského vázání. 

Alternativou k lyžím je dnes také snowboard, jediná širší deska, k níž jsou připevněny obě 

nohy. Lyžování původně sloužilo k dopravě, v průběhu 20. Století se postupně stalo primárně 

sportovní a rekreační aktivitou. Lyžování je mnoha odvětvími zastoupeno na zimních 

olympijských hrách. 

 

Motivace představuje proces usměrňování, udržování a energetizace chování, které vychází 

z biologických zdrojů, pro účely dosažení určitého cíle. Motivace může vycházet z vnitřních 

nebo vnějších pohnutek a podnětů. Často bývá kombinací obou. 

(i) vnitřní motivace představuje výsledek potřeb a zájmů člověka (potřeba poznávací, 

seberealizace, kulturní potřeby) 

(ii) vnější motivace je naproti tomu určena působením vnějších podnětů (hrozba trestu, 

možnost odměny). 

 

Rozvoj dítěte představuje přirozenou součást zrání a zákonitého vývoje celého organismu. 

Rozvoj osobnosti dítěte souvisí s fyzickým vývojem, růstem manuálních dovedností, 

rozvojem tzv. kognitivních funkcí, tedy myšlení a percepčních dovedností, rozvoje smyslů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADl
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a usuzování. Dětský věk je specifickým obdobím, kdy se formují základy osobnosti 

a vytvářejí se předpoklady schopností a dovedností. Individuální získávání zkušeností, učení, 

při němž se konstruuje vlastní poznání a vztah dítěte ke světu, je vždy učením sociálním, je 

tedy velmi významně ovlivněno sociálním prostředím. Individuální poznávání světa je 

neodmyslitelně procesem probíhajícím na základě komunikace mezi dítětem a dalšími 

osobami v jeho okolí, tedy i učitelem. Primární rodinné prostředí vytváří u dítěte základ 

pro pojetí reality a zařazení věcí a jevů do určitého systému. Nejenom vědomé výchovné 

strategie, ale veškeré bezprostřední chování nejbližších osob, zejména rodičů, a 

také pedagogů, ovlivňují zásadním způsobem to, jak bude probíhat vývoj a celkový rozvoj 

dítěte. 

 

Metody výuky (výukové metody) je systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit 

žáků směřujících k dosažení stanovených edukačních cílů. Prostřednictvím výukových metod 

probíhá komunikace a interakce mezi učitelem a žáky. Metody výuky tak zprostředkovávají 

žákům učivo či základy sportovní činnosti, jsou nápomocny jejich učení, jsou soustavou 

kroků, které vedou k danému cíli. Různé výukové metody kladou odlišné nároky na aktivitu 

žáků, na jejich samostatnost a tvořivost. Obecně všechny jsou založeny na učitelově regulaci 

žákova učení, což znamená, že učitel konkretizuje edukační cíle, rozpracovává učební plán, 

plánuje navozování učebních aktivit žáků, zprostředkovává žákům učební informace a úlohy, 

kontroluje průběžné výsledky jejich učení a plánuje další průběh výuky. 

 

Bezpečnost je v pojetí daného tématu definována prostřednictvím Bílého kodexu, který platí 

ve všech alpských zemích a stojí za ním i Mezinárodní lyžařská federace FIS. Obecně 

stanovuje platná pravidla pro pohyb osob na sjezdových a běžeckých tratích. 

 

Právní odpovědnost představuje uplatnění právních následků vůči subjektu, který porušil 

právní povinnost. Jedná se o sekundární povinnost nastupující v důsledku porušení primární 

právní normy. 
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3. HISTORICKÝ EXKURZ 

 

3.1. Vznik lyžařství 
 

Počátek využívání lyží a samotný vznik lyžařství má svého přímého předka, kterým jsou 

sněžnice. Sněžnice měly za úkol chránit nohu a zvětšit její plochu pro usnadnění chůze 

ve sněhu, ale i v mokřadech a v bahnitém terénu. Používání sněžnic severskými 

a vysokohorskými národy je zachyceno v etnografickém materiálu. Dochovaly se i literární 

zmínky, které jsou však pozdější od 4. stol. př. K. O sněžnicích se zmiňuje řecký autor 

Xenofón, který píše o Arménech, kteří vybavovali sněžnicemi i koně. Dochovaly 

se též zmínky o kavkazských národech, které používaly sandály s kruhovitou podešví 

a pomalované dřevěné desky pro ulehčení pohybu ve sněhu. Alanové, příslušníci jiného 

kavkazského národa, prošlapávali sněžnicemi cestu byzantskému vojsku, které roku 710 táhlo 

přes Kavkaz. 

 

Významnou proměnu prodělaly sněžnice v severních oblastech Evropy a Asie. Protáhly 

se a zúžily, což umožnilo nejen chůzi, ale i rychlejší klouzavý běh na sněhu. Byly 

zhotovovány nejčastěji ze dřeva a jejich podoba se zachovala v prehistorických rytinách 

a skalních malbách. Jedny z nejstarších jsou malby z ostrova Rödöy (Norsko) datované kolem 

roku 4000 př. K., dále z východního pobřeží Ladožského jezera (severozápadní Rusko) 

a ze západního pobřeží Bílého moře (severní Rusko, poblíž Finska). Obě ruské skalní malby 

byly datovány rokem 500 př. K. Existují též archeologické nálezy lyží, které jsou často 

zdobeny rytinami vyobrazujícími zvířata, z čehož lze usuzovat, že lyže byly původně 

používány pro lov. Využití lyží pro lov dokládají i čínské (7. až 10. stol.) a mongolské 

(14. stol.) spisy, jež zaznamenávají zprávy o Kirgizech a Jakutech, kteří používali lyže 

i pro dopravu ulovených zvířat. 

 

Od 16. stol. byly zaznamenávány mnohé písemné doklady o lyžování, a to 

jak ze Skandinávie, tak z Ruska, Polska, Číny, Koreje i Japonska. Avšak nejdůležitějším 

spisem o severských národech a lyžování je spis významného Švéda, arcibiskupa z Upsaly, 

Olafa Magna. Magnus totiž sepsal Dějiny severských národů (1555) ve vyhnanství 



 

11 

 

z církevních důvodů. Tento spis byl prvním kvalitním seznámením Evropanů s dějinami 

a životem severských národů a obeznámil je právě s lyžařstvím. Text knihy je doplněn 

i množstvím dřevorytů.  

 

Kromě lovu a prosté dopravy lidí i nákladu sloužily lyže také k vojenským účelům. Nejstarší 

zprávy o válce na lyžích, a to mezi Švédskem a Dánskem, pocházejí z doby kolem roku 

1200. Vojenské lyžování, podobně jako u mnoha dalších sportů, bylo mostem ke sportovnímu 

lyžování jako takovému. Velká pozornost byla věnována vojenským lyžařským oddílům 

v Norsku, a to již od 16. stol. Povinný lyžařský výcvik v norské armádě se pak datuje 

od 18. století. Součástí výcviku byly i závody ve sjezdu, běhu na lyžích, skocích z můstku 

a střelbě za jízdy. Od začátku 19. stol. však vojenské závody upadaly. Nahrazovat je začaly 

lyžařské soutěže, které se objevovaly od poloviny 19. stol. Zejména v norské provincii 

Telemark. Telemarské soutěže v lyžování se konaly jako lidové slavnosti, ke kterým 

se postupně sjíždělo více a více lidí, až vyrostly do významných událostí jižního Norska. 

Proto můžeme konstatovat, že lyžování v Telemarku lze pokládat za počátek moderního 

lyžování. 

 

Jak bohaté jsou zprávy o lyžování ze Skandinávie, tak chudé jsou z ostatních částí Evropy. 

O lyžování existují sporé zmínky z Anglie, kde se lyže používaly od 16. stol. v hrabství 

Devonshire a také z dnešního Slovinska, kde je použití lyží doloženo od 17. stol. 

Ve Slovinsku používali lyže sedláci, kteří prý v ovládání lyží skutečně vynikali. Lyže 

používali k běžné dopravě, a to až do roku 1942, kdy místní obyvatelé byli nuceni odevzdat 

lyže okupantským úřadům. Toto slovinské lyžování bylo unikátní svou izolovaností. Z Alp 

jsou z této doby zprávy pouze o používání sněžnic. 

 

V této dlouhé historii lyžování se lyže mnoho neměnily. Odlišné typy lyží se používaly 

v různých oblastech. Zcela zřetelně je však možné rozlišit tři typy: 

 

(i) tzv. severský, který se dochoval i jako fosilie ze slatin, se vyznačuje nestejnou 

délkou páru lyží; kratší byla potažená kůží a sloužila k odrazu, druhá delší 

se používala ke skluzu; tato skluzná lyže dosahovala délky až 3 metry; fosílie 
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severského typu lyží staré 3500 až 4500 let jsou ke zhlédnutí v muzeích v Oslu, 

Stockholmu a Helsinkách. 

(ii) tzv. sibiřský, který byl kratší (do 180 cm); obě lyže se potahovaly kůží, byly 

to tedy typické užitkové lyže; používaly se na území Sibiře a severní Skandinávie. 

(iii) tzv. jižní typ, tyto lyže byly krátké (asi 110 až150 cm); vzadu nezakulacené 

a povrch lyží byl hladký; používaly se hlavně na území Ruska západně od Uralu, 

a dnešního jižního Finska a Švédska. 

 

Z uvedených skutečností jasně vyplývá, že z historického hlediska lze tedy dějiny lyžařství 

rozdělit do dvou významných a rozdílných časových linií. První je reprezentována obdobím 

v délce asi pěti tisíciletého vývoje lyžařství na severu Evropy a Asie a druhá představuje 

období posledních 135 let,
1
 kdy se lyžování rozšířilo masivně v celé oblasti civilizovaného 

světa. Mezníkem pro rozdělení obou časových linií představuje rok 1860, kdy došlo ke vzniku 

moderního sportovního lyžování, lyžařství tak přestalo být pouze užitným prostředkem 

do té doby užívaným lovci, vojáky či sedláky. Centrem nového sportovního lyžařského hnutí 

se stalo norské Oslo, původním názvem Kristianie. S ohledem na geografické rozložení 

v okolí Osla byl vývoj lyžařství nejprve v područí běhu a skoku, tedy dodnes základními 

komponenty severského neboli klasického lyžování. Kolébkou klouzavého lyžování 

se pak stala již výše v textu zmiňovaná provincie Telemark, kde sedláci užívali lyží a lyžování 

nejen ke své přepravě a přepravě materiálu, ale též k zábavě.
2
 

 

Jak již bylo uvedeno výše, po desetiletí lyžování zůstalo výsadou skandinávských zemí. 

Teprve koncem 19. století došlo k rozšíření obliby lyžování do dalších zemí střední Evropy, 

zejména Německa, Čech, Rakouska a Švýcarska.
3
 Není bez zajímavosti, zejména optikou 

                                                 
1
 Kulhánek, O. a spol.: Malá encyklopedie lyžování. Olympia, Praha 1987 

2
 Již roku 1843 se ve zmiňované norské provincii uskutečnil první lyžařský závod. Kulhánek, O. a spol.: Malá 

encyklopedie lyžování. Olympia, Praha 1987 
3
 Některé zdroje uvádí, že masovou oblibu získalo lyžování po německé edici knihy „Na lyžích napříč 

Grónskem“ norského průzkumníka, vědce a diplomata Fridtjofa Nansena. Dané dílo popisuje polární putování 

tohoto muže, které zahájil v létě roku 1882, kdy se dal jako jedenadvacetiletý najmout na velrybářskou loď, 

lovící mezi Špicberky a Grónskem, aby se seznámil s tamními ledovými podmínkami. O něco později se 

rozhodl o pokus projít napříč Grónskem a zdolat ledový příkrov ostrova na lyžích. Poté, co získal finanční 

prostředky z Dánska a Norska výpravu naplánoval a zajistil. V květnu 1888 pak vyrazil spolu s dalšími třemi 

Nory a dvěma Laponci z východního pobřeží a během 40 dní zdolali na 650 km k západnímu pobřeží podél 

64. rovnoběžky. Čelili sněhovým bouřím a celé týdny vlekli nákladní sáně při teplotě až -50 °C přes terén, 
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tématu této práce, že na sklonku 19. století se objevují v těchto zemích první lyžařští učitelé, 

kterými byli nejčastěji mladí norští studenti středoevropských univerzit. 

 

3.2.  Lyžařství v českých zemích 
 

Jak již bylo krátce zmíněno v předchozí části této kapitoly, spadají počátky lyžařství 

v českých zemích do druhé poloviny 19. století, přičemž není bez zajímavosti, že čeští lyžaři 

patřili k průkopníkům lyžařského sportu ve střední Evropě.
4
 

 

Hlavním propagátorem lyžování v českých zemích byl jednoznačně Josef Rössler Ořovský, 

který se průběžně od roku 1886 věnoval problematice sportovního vybavení. Zajímal 

se o nejnovější světové trendy v zimních sportech, proto také oslovil několik společností 

produkujících sportovní vybavení a náčiní v Kristianii. Shodou okolností obdržel 

vedle nabídek bruslařského vybavení též absolutní novinku dané doby – nabídku lyží. 

Ořovského, který byl univerzálním sportovcem a zásadně se řídil heslem „Pohyb – sport – 

dobrodružství“, tato novinka velice zaujala, proto v roce 1887 objednal pro své potřeby 

od společnosti Heyde a Gustavson dva páry lyží.
5
 Z technického hlediska jistě není 

bez zajímavosti, že ačkoli se jednalo o unikátní novinku na trhu, již tehdy měl každý párů lyží 

jedinečné vázání. První typ tzv. norský byl opatřen vázáním z rákosu, zatímco druhý 

tzv. finský byl vybaven pro tyto účely dlouhými koženými řemeny.
6
 

 

Ořovský se následně zasadil o založení prvního lyžařského spolku ve střední Evropě, 

a to konkrétně roku 1887 pod patronátem Bruslařského klubu v Praze. V roce 1894 se tento 

lyžařský kroužek změnil v Český ski klub Praha, který stejně jako jinde ve střední Evropě 

                                                                                                                                                         

dosahující někde i výše 2700 metrů. Museli přezimovat mezi Eskymáky a do vlasti se vrátili teprve 

v roce 1889. (Dostupné z www: <http://www.skiplus.cz> a <http:// www.cs.wikipedia.org>)  
4
 Kulhánek, O. a spol.: Malá encyklopedie lyžování. Olympia, Praha 1987 

5
 K dané objednávce Ořovského se váže více než úsměvná historka, neboť zásilka lyží musela povinně projít 

celní kontrolou. Avšak šlo o takovou novinku, že příslušní c.k. celníci si nebyli jisti jakému typu proclení mají 

lyže podléhat, proto je nakonec proclili jako vodní vesla. (Dostupné z www: <http://www.skiplus.cz>) 
6
 Zejména s pohledu dnešní terénní úpravy Václavského náměstí v Praze se jeví dobrodružnou první zkušební 

jízda Ořovského, kterou uskutečnil v Jindříšské ulici u Václavského náměstí, které sjel až dolů na Můstek. 

(Dostupné z www: <http://www.skiplus.cz>) 

 

http://www.skiplus.cz/
http://www.cs.wikipedia.org/
http://www.skiplus.cz/
http://www.skiplus.cz/
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se závěrem 19. století začal získávat masovou popularitu. To bylo způsobeno zejména 

z důvodů učebních lyžařských kurzů, které klub pravidelně organizoval a pořádal po celých 

Krkonoších a na Šumavě. Specifikem byla bezplatnost těchto akcí, lyžování se tak naučilo 

několik tisíc lyžařů. 

 

Lyžařské akce však nebyly jedinou aktivitou nově založeného ski klubu, stále častěji 

docházelo k propojování amatérských lyžařských spolků a sdružování aktivit jednotlivých 

lokálních organizací. To vedlo roku 1903 k založení českého krkonošského spolku Ski 

Jilemnice a také Českého ski klubu Vysoké nad Jizerou. Právě počet tří klubů byl podmínkou 

pro vznik české lyžařské organizace, k jejímuž oficiálnímu založení došlo dne 21. listopadu 

1903 v Jablonci nad Jizerou. Tato organizace představovala světově první lyžařský svaz, 

který byl oficiálně nazván Svazem lyžařů v Království českém.  

 

Prvním předsedou Svazu lyžařů se stal Jan Buchar, který byl dlouholetým přítelem 

Ořovského a též velkým propagátorem lyžařství v českých zemích. Již roku 1894 Buchar 

publikoval v Časopise turistů první článek o lyžování nazvaný „Nový zimní sport“, o rok 

později přidal též podrobný článek o instruktáži jízdy na lyžích pod prostým názvem „Ski“. 

Toto pojednání představuje historicky první metodický článek o lyžování a jízdě na lyžích 

publikovaný v českém prostředí. Je nezbytné zdůraznit, že Buchar významně zasáhl 

též do pedagogické praxe, když se zasadil o nahrazení povinné tělesné výchovy ve školách 

v zimním období právě lyžováním.
7
 

 

3.3. Historie lyžařské výuky 
 

V rámci historického vhledu do vývoje lyžařství nelze opomenout samotnou výuku lyžování. 

Pochopitelně v rámci výuky lyžování docházelo a i nadále dochází k neustálému 

                                                 
7
  V roce 1890 získal Buchar povolení školské správy, že v rámci tělesné výchovy v zimním období může 

s dětmi sáňkovat. Následně roku 1896 obdržel též souhlas k lyžování. Metodický výcvik Buchar vedl pomocí 

nápodoby dospělých. Samozřejmě z důvodu nedostatku financí a vybavení učil děti lyžovat na alternativních 

pomůckách, kterými byly prkénka či též dužiny od sudů.  
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zdokonalování lyžařské techniky, nejen v rámci samotné pedagogické a metodické činnosti, 

ale též formou nových a dokonalejších pomůcek a vybavení. 

 

3.3.1. Vývoj a charakteristika lyžování a lyžařských technik 
 

První základy pro výuku lyžování byly pochopitelně položeny v Norsku, a to roku 1865, 

kdy byla vydána první lyžařská příručka a v roce 1870 založena tzv. norská lyžařská škola.
8
 

K rychlému rozšíření dalších lyžařských škol poté došlo zejména v alpských zemích. 

O největší rozvoj v alpských zemích se postarala tzv. Aplská lilienfeldská škola jízdy 

na lyžích. Zasloužila se zejména o zkrácení norských a finských lyží na délku zhruba 2 metrů 

a zavedla též přívrat. Následně vývoj spočíval zejména ve spojení alpské a norské školy 

v tzv. Birgeliho lyžařskou školu, když z norské školy byla převzata jízda s dvěma holemi, 

telemarský tvar lyží, kristiánie a telemark. Naopak z alpské školy byl převzat a dále vylepšen 

přívratný oblouk. Pro zatáčení se používala tzv. rotační technika,
9
 jejíž užití přetrvalo 

až do 60. let 20. století. 

 

Následné období se neslo zejména ve znamení rozvoje nové techniky lyžování spočívající 

v rozdílné práci dolních končetin.
10

 Vedle nového napojování oblouků s využitím nezávislých 

pohybů obou nohou, došlo též ke znatelnému snížení lyžařského postoje a zdůrazňována byla 

též snaha o stálý styk lyží se sněhem. V průběhu 70. let 20. století dochází k tlaku na zvýšení 

rychlosti jízdy, proto prakticky zaniká využití zahranění a odrazu z hran lyží, maximálně 

se začíná využívat výjezd na vnitřní lyži. Postupně lze pozorovat též určité zvýšení postoje 

tak, aby byl přechod z jednoho oblouku do druhého plynulý.  

 

Naproti tomu současnou techniku lze charakterizovat jen velmi obtížně, neboť je více 

než změnami stylu ovlivněna technologickým rozvojem vybavení. I nadále zůstává patrná 

snaha o plynulé zatěžování lyží ve všech fázích oblouků, ladném pohybu těla sjezdaře, 

                                                 
8
  Obecný pojem lyžařská škola autorka pro účely této práce vnímá jako výklad techniky a její aplikaci 

v samotném vyučovacím procesu. 
9
  Jednalo se o techniku, kdy blokování těla přenášelo rotaci na nohy, postoj spočíval v hlubokém 

předklonu s náklekem, přičemž pohyb dolních končetin byl společný. 
10

  Průkopníkem této techniky byl rakouský slalomář Josef Stiegler. 
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tak aby tento pohyb působil nenásilně a citlivě. Hlavní podmínkou i nadále zůstává zachování 

styku obou lyží se sněhem. 
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4. PEDAGOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VÝUKY 

LYŽOVÁNÍ DĚTÍ 

 

4.1.  Lyžařský výcvik dětí 
 

V minulých letech bylo v lyžařské výuce dětí užíváno výcvikových postupů pro dospělé.  

Tuto praxi však neuznávám a kloním se k názoru, že lyžařský výcvik dětí by neměl být 

chápán jako obměna výcviku dospělých, ale jako výcvik zcela samostatný, podřízený 

vlastním pravidlům a pedagogickým zásadám. Domnívám se, že výcvik dětí má specifický 

charakter vyplývající z fyzických, psychických a mentálních zvláštností dětí různých 

věkových stupňů. Proto se dále v této práci pokouším o sestavení uceleného systému výuky 

dětí, který se především vyznačuje věkovým členěním, upraveným výcvikovým prostorem 

a dalšími didaktickými a metodickými zvláštnostmi. 

 

4.1.1. Věkové členění 
 

Lyžařskou výuku dětí lze rozčlenit na tři základní stupně: 

(i) stupeň 3 až 5letých, u nichž je podstatou seznamování a navykání na výcvik, 

(ii) stupeň 6 až 10letých, u nichž dominuje hra a výcvik hrou, 

(iii) stupeň 11 až 14letých, u nichž převládá učení a nastupuje základní výcvik.
11

 

 

Uvedené rozdělení je samozřejmě pouze schematické, mentální úroveň i celkový tělesný 

rozvoj mnoha dětí nutně nemusí odpovídat kalendářnímu věku. 

 

4.1.1.1. Předškolní věk - období seznamování (3 až 5 let) 
 

Pro tento věkový stupeň dítěte je typický velmi výrazný rozvoj motoriky a růst. Jedná 

se o období dětské hry, která se stává hlavní činností dítěte. Somatický a funkční rozvoj dítěte 

má pozitivní vliv nejen na motoriku, ale též na sportovní výkonnost. Dítě si v tomto věku 

                                                 
11

 Bod (iii) uvádím pouze pro úplnost věkového členění, tato věková skupina dětí není předmětem této práce 

v rámci zvoleného tématu. 
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začíná osvojovat celostní pohybové činnosti, avšak není zatím možné rozkládat pohyb 

na jednotlivé fáze. U předškolních dětí se velmi intenzivně projevuje snaha imitovat pohyb 

z okolí, ať již dospělých či zvířat, právě toho je pak možné využít při nácviku některých 

lyžařských dovedností.  

 

Jakkoli kvalitně jsou již u dítěte vyvinuty koordinační schopnosti, je nezbytné pamatovat 

na skutečnost, že ostatní motorické schopnosti jsou zatím na relativně nízké úrovni. Lyžařská 

výuka by tak dle mých poznatků měla být zahájena ve věku 3,5 až 5 let dítěte. Nejprve je 

vhodné děti seznámit se zimním obdobím (sníh, mráz, sněžení), s lyžařským vybavením 

a jeho možnostmi (lyže, hole, helma). Vhodným prostředím pro výuku je lyžařské hřiště (kid 

park). Velmi vhodná je v tomto období individuální výuka.  

 

Naproti tomu výuka v družstvu je problematická, důležitá je přítomnost blízké osoby, 

aby se dětem nestýskalo, na druhou stranu dle vlastních zážitků, může být přítomnost rodiče 

pro dítě demotivující, a to zejména pokud rodič není přímo zapojen do výuky a např. jen 

pasivně pozoruje. Lyžování je totiž pro děti novou činností a u některých dětí může vyvolat 

stresové situace, a protože rodiče nebo nejbližší představují pro dítě jistotu, že se jim nemůže 

nic stát, často pak hledají u přítomného rodiče úkryt, a z výuky tak utíkají. 

 

Výuka na lyžích by u dětí tohoto věku neměla přesáhnout 15 minut, poté je vždy vhodné 

udělat přestávku a úplně také změnit činnost a zařadit hry na sněhu (koulování, stavění 

sněhuláků). Až poté je možné pokračovat ve výcviku. 

 

Praktické poznatky 

Typické projevy této věkové skupiny, které jsem identifikovala v praxi, jsou následující: 

(i) Děti jezdí často "šusem" v nízkém postavení nebo v dřepu; nemají totiž plně rozvinutý 

cit pro rovnováhu a nezvyklou situaci kompenzují nízkou polohou těla; řešením tohoto 

jevu je časté opakování sjezdu, poté dojde k samovolnému zbavení se tohoto návyku. 

(ii) Děti rovněž jezdí v široké stopě; neboť otevřené postavení nohou jim dává pocit 

jistoty a stabilnějšího postoje; tento návyk lze nejlépe odstranit opět častým 

opakováním přímého sjezdu v mírně boulovitém terénu. 
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(iii) Děti jezdí v postavení na vnitřních hranách; z důvodu nedokončenému vývoji kloubů 

totiž děti mají nohy více do tvaru písmene X než dospělí. 

(iv)  Často se objevuje oboustranný přívrat, který bývá způsoben neuvědomělou snahou 

dítěte více brzdit; nachází-li se totiž na svahu příliš mnoho lidí, mají děti silnou 

tendenci plužit; možným řešením je nechat děti jezdit "šusem" přes mírné terénní 

nerovnosti nejlépe na vyhrazených svazích a také ve skupině. 

 

Z výše uvedeného lze shrnout, že nejvhodnější organizační formou výuky pro děti 

předškolního věku na stupni seznamování je týdenní pobyt na horách společně s rodiči, 

kteří se aktivně zapojí do výuky. A to například formou nácviku nošení lyží, chůze sunem, 

obratu přešlapováním, výstupu stranou, přímého sjezdu, přejíždění terénních nerovností, 

odšlapování. 

 

4.1.1.2. Mladší školní věk - období výuky hrou (6-10 let) 
 

U dětí tohoto věku dochází k postupnému ustupování dětské hry a nástupu školní povinnosti. 

Vývoj motoriky je závislý na funkcích nervové soustavy, na růstu a osifikaci kostí a podílu 

svalstva na tělesné hmotnosti. Dle vlastních zkušeností se tyto děti snadno učí novým 

pohybům na základě zejména názorné ukázky a krátké slovní instrukce. Proto jsou vhodná 

dynamická cvičení bez dlouhých odpočinkových fází, nevhodná jsou silová cvičení nebo 

dlouhodobá jednostranná zátěž.  

 

Lyžařská výuka by měla být zaměřena na činnosti komplexního charakteru a měla by být 

realizována formou hry doplňované stále novými podněty a úkoly. Měla by být dynamická, 

rychlý spád, dostatečnou intenzitu a musí odpovídat možnostem krátkodobé koncentrace dětí. 

Velice vhodné je ponechat dětem dostatečný časový prostor pro volný pohyb, samostatné 

řešení naučeného úkolu bez zásahu dospělých. Vhodným prostředím pro výuku je dětské 

lyžařské hřiště nebo dětský lyžařský svět. 
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Praktické poznatky 

Typické projevy této věkové skupiny, které jsem identifikovala v praxi, jsou následující: 

 

(i) Děti využívají tzv. přestupování, neboť vrozené reflexní pohyby paží a nohou jsou 

samostatné pro každou končetinu, a tak působí dětem značné obtíže nácvik snožné 

techniky zatáčení; při nácviku oblouků je proto nezbytné mít tuto zvláštnost 

na paměti. 

(ii) Děti využívají rotace; tento přirozený dětský instinkt však lze při výuce prvních 

oblouků efektivně využít; a to například tím, že rozestavíme slalomové branky, 

čímž usměrníme zrak dítěte a tím také pohyb jeho hlavy a trupu, aby se dostal snadněji 

do rotace.  

(iii) Děti nedokonale koordinují pohyb; to je způsobeno v důsledku zatím nedokonalého 

rozvinutí nervosvalového systému; proto je vhodné v tomto věku nacvičovat lyžařské 

pohyby jen v hrubé formě a být tolerantní ke koordinačním potížím; při nácviku 

se osvědčuje především přímý sjezd a obměny sjezdu, základy jízdy na vleku, 

odšlapování, bruslení, přejíždění terénních nerovností, základní dlouhé a střední 

oblouky a skoky z malého sněhového můstku. 

 

4.1.2. Organizace lyžařské výuky 
 

Základní podmínkou úspěšných výukových výsledků je dobrá organizace a pečlivě 

naplánovaný a zvládnutý výukový proces. Výuka dětí by měla být prosta dlouhých prostojů, 

zdlouhavých výstupů, čekání na méně zdatné žáky, nevhodného výukového prostoru, který je 

příliš náročný nebo naopak příliš jednoduchý.  

 

Praktické zásady a cíle výcviku dětí 

(i) Celá organizace výuky musí žákovi s opravdovým zájmem a vlastní iniciativou 

umožnit maximální efektivnost celého vyučovacího procesu. 

(ii) Výběr prostoru pro lyžařskou výuku musí odpovídat jejímu cíli a prostor by měl být 

vždy vyhrazen pouze pro vlastní lyžařskou výuku. 
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(iii) Činnost instruktora musí být v průběhu lyžařské výuky vedena s ohledem 

na maximální bezpečnost všech žáků i instruktora samotného. 

(iv)  Děti se stejným nasazením musí mít v průběhu výuky stejné naděje na konečný 

výsledek – rozdělení do družstev dle dovednosti a výkonnosti. 

(v) Označit žáky barevnými rozlišovacími vestičkami. 

 

Správná organizace výuky by měla poskytnout každému žákovi dostatek prostoru pro výuku 

a zároveň pozitivní zážitek z výuky. Abychom tohoto záměru docílili, je nutné si vysvětlit 

několik základních pojmů. Mezi základní organizační formy při lyžařském výcviku řadíme 

vyučovací jednotku. Další pojmy související s vlastní organizací jsou skupinová 

a individuální výuka. 

 

4.1.2.1. Vyučovací jednotka 
 

Vyučovací jednotka je základní organizační formou při lyžařské výuce a zpravidla trvá u dětí 

ve věku 3 až 5 let 90 min, u starších dětí 2,5 až 3 hodiny. Pokud žáci mají lyžařskou výuku 

po celý den, měla by být rozdělena do dvou vyučovacích jednotek po maximálně 2 hodinách, 

vždy je však nezbytné dodržovat příslušné přestávky, jak již bylo uvedeno výše v textu.  

 

Při lyžařském výcviku lze rozlišit dva základní typy jednotek, a to tzv. nácvikové 

a opakovací. Každá má svůj specifický charakter, cíl a zaměření. Většinou ale používáme 

vyučovací jednotku smíšeného charakteru, ve které využíváme oba typy se snahou 

o co nejpestřejší výcvik s častým střídáním činností. Vlastní vyučovací jednotku můžeme 

rozdělit na čtyři základní části: úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou. 

 

(i) Úvodní část navozuje atmosféru celé vyučovací jednotky; v této části by mělo 

dojít ke stanovení cíle vyučovací jednotky, dále ke kontrole výzbroje a výstroje 

žáků, a v neposlední řadě k rychlému a stručnému zajištění organizačních věcí 

(prezence, seznámení se s novými žáky, rozdělení do družstev). 

(ii) Průpravná část připravuje organismus na zátěž; mělo by tedy dojít zejména 

k přípravě organismu před výcvikem (tzv. zahřátí) a rozcvičení hlavních 
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svalových partií těla (např. formou hry na honěnou bez lyží, protahovací 

a švihová cvičení bez lyží i s lyžemi apod.). 

(iii) Hlavní část představuje nejdůležitější část vyučovací jednotky, ve které je 

nutné nejdříve opakovat dříve naučené a následně učit novým prvkům lyžařské 

techniky. 

(iv) Závěrečná část uzavírá uskutečněnou výuku a navozuje atmosféru pro příští 

lekci; slouží především k uklidnění organismu, proto je vhodné zařadit klidné 

a pohybově nenáročné cvičení a hry; chybět nesmí krátké slovní zhodnocení 

výcviku, včetně pochvaly jednotlivým žákům; negativní připomínky by vždy 

však měly být formulovány pouze obecně; závěrem by měla zaznít též 

informace o plánovaném dalším programu a organizaci výuky s cílem 

motivovat děti k další účasti.  

 

Další organizační formy se dělí dle počtu žáků. Rozlišujeme výuku ve družstvech, 

skupinách
12

 a individuální výuku. 

 

4.1.2.2. Výuka v družstvech 
 

Základní zásadou výuky v družstvech je výběr dětí přibližně stejné výkonnosti. Na stupni 

seznamování by neměl počet žáků v družstvu přesáhnout 6, na stupni hra je optimální počet 

6 až 10 dětí. Vždy se osvědčuje označit družstva názvem nebo barvou, např. sněhuláci, 

zajíčci, modří, zelení. U dětí ve věku od 6 do 10 let (stupeň hra) je kolektiv výcvikového 

družstva tím nejpřirozenějším prostředím. 

 

Výhodou výuky v družstvu je společné zadávání a plnění pohybových úkolu, snadná kontrola, 

dobrý přehled o žácích a výukovém prostoru. Za nevýhodu naopak považuji sníženou 

možnost individuálního přístupu k jednotlivcům a dále skutečnost, že náročnost výuky 

se určuje podle spíše průměrných členů družstva (nejslabší žák nestačí, zatímco silný se nudí). 

 

                                                 
12

 Skupinová výuka je forma vhodná u žáků ve věku 11 až 14 let (stupeň učení), proto jí nebudu s ohledem na 

téma této práce blíže zabývat a slouží jen pro úplnost daného rozdělení. 
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Praktické poznatky k výuce v družstvu 

(i) při vysvětlování má stát instruktor čelem k družstvu,  

(ii) při sněžení, větru, prudkém slunci mají žáci stát zády k těmto vlivům, zatímco 

instruktor čelem, 

(iii) při názorné ukázce musí mít všichni žáci dobrý výhled, 

(iv)  při větším důrazu na opravování dětí má instruktor stát v místě dojezdu, 

(v) při snaze o opakované připomenutí důležitých momentů jízdy má instruktor stát 

v místě zahájení jízdy žáků a popisovat na žácích klíčové body techniky jízdy. 

 

4.1.2.3. Individuální výuka 
 

Patří mezi nejúčinnější organizační formy lyžařské výuky. Většinou se tato výuka uplatňuje 

u začátečníků v lyžařských školách, kde o individuální výuce hovoří do maximálního počtu 

3 žáků. Tato forma je vhodná pro prvotní výuku, neboť při ní dochází rychlejšímu zvládnutí 

lyžařských začátků. Je však účinná též při výuce slabých dětí z družstva jako forma jistého 

doučování. 

 

Jsem toho názoru, že největší výhodou této formy výuky je trvalá kontrola v provedení 

nacvičovaných prvků techniky a možnost okamžité reakce na případné chyby. Při správném 

vedení výuky instruktorem a zájmu a nasazení žáka přináší individuální výuka rychlé 

výsledky. Nevýhodou pro dítě i pro instruktora je to, že výuka vyžaduje mimořádné nasazení 

a je provázena značnou únavou. Dítě také nemá porovnání s ostatními dětmi ve skupině 

či družstvu. 

 

4.2. Pedagogické a metodické postupy při výuce lyžování dětí 
 

4.2.1. Pedagogické zásady 
 

Pedagogické zásady shrnují a vyjadřují v obecné podobě dlouhodobé zkušenosti 

pedagogických pracovníků pracujících s dětmi v různých prostředích a podmínkách. 
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V průběhu vyučovacího procesu se využití jednotlivých vyučovacích zásad navzájem prolíná 

a společně souvisí. Následně pak tvoří jeden komplex a své uplatnění mají pochopitelně též 

v lyžařské výuce dětí. 

 

4.2.1.1. Zásada uvědomělosti a aktivity 
 

Cílem této zásady je, aby se dítě aktivně ztotožnilo s výukovým záměrem, který mu předkládá 

instruktor. Musí vnitřně souhlasit s tím, co se učí, a aktivně tomu napomáhat. Poté je totiž dítě 

ochotno absolvovat i monotónní činnosti při opakování a procvičování některých prvků 

lyžařské techniky. Například dítě, které je donucené rodiči k lyžařské výuce, je pro lyžařského 

instruktora velice těžké k výuce motivovat. Pokud dítě pouze pasivně a bez zájmu plní zadané 

úkoly, pak jej nezajímají případné dílčí úspěchy výuky na lyžích. 

 

Rozhodující roli má proto při uplatňování této zásady sám instruktor. U dětí mnohem více 

platí, že dobře se učí ten, kdo je povzbuzován a chválen. Žákovu motivaci naopak snižuje 

častá kritika nebo žákova snaha, která je přecházena bez povšimnutí, ironickými poznámkami 

či dokonce výsměchem. Je proto nutné žáky povzbuzovat, a to i tehdy, kdy se jim nedaří a je 

třeba vždy ocenit také i dílčí pokroky ve výuce nebo sebemenší snahu o zlepšení. Součástí 

uvedené zásady je přátelský vztah instruktora k dětem a jeho či její trvalý zájem o případné 

potíže s některými prvky lyžařské techniky. 

 

4.2.1.2. Zásada přiměřenosti a individuálního přístupu 
 

Tato zásada ukládá instruktorovi respektovat stupeň psychického a fyzického rozvoje žáka, 

věkové zvláštnosti, zdravotní stav, pohlaví, lyžařské zkušenosti a dovednosti. Lyžařský 

instruktor by měl na základě uvedených faktorů volit vhodné cvičení pro nácvik pohybových 

dovedností. Stanovení konkrétních úkolů pro každého žáka se proto provádí na základě 

individuálního přístupu a instruktor by měl, dle mých vlastních zkušeností, postupovat podle 

následujících doporučení: 
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(i) Od hrubého provedení cviku k jemnému. Nejmenší děti nebo úplné 

začátečníky je třeba vést pouze ke zvládnutí nejzákladnější formy pohybu, 

neopravujeme drobné odchylky od ideální techniky provedení. U starších dětí 

lze vyžadovat přesnější provedení po několikanásobném opakování. Součástí 

tohoto přístupu je praktická ukázka, která přesně zdůrazňuje, co je od žáků 

požadováno. 

(ii) Od snadného k obtížnému. Volit je třeba cvičení od základního provedení 

až k jeho různým modifikacím (např. od klouzavého pluhu až po oblouk 

v pluhu). Proto také vyhovuje nácvik na mírném svahu, později na strmějším 

svahu nebo na svahu s terénními nerovnostmi. 

(iii) Od známého k neznámému. Naučený prvek je vhodné nacvičovat v odlišných 

terénních podmínkách. Například odšlapováním ke svahu. 

(iv) Od jednoduchého k složitému. Nacvičenou dovednost postupně pro dítě činíme 

těžší. Například provádíme nácvik rovnováhy zvedáním patky lyže, později 

necháme dítě zvedat celou lyži a nakonec provedeme jízdu v holubičce. 

(v) Individuální výukový přístup. Každému dítěti je třeba dávat úkoly přiměřené 

jeho schopnostem a možnostem. Samostatně hodnotíme provedení zadaných 

pohybových úkolů. Je vhodné zařazovat i volné jízdy žáků, kdy si sami žáci 

volí způsob své jízdy. Respektujeme individuální rozdíly v technice jízdy 

u jednotlivých žáků, které mohou být ovlivněny rozdílnou výstrojí, 

pohybovými předpoklady žáků nebo předešlou lyžařskou zkušeností. 

 

4.2.1.3. Zásada všestrannosti 
 

Trvalé uplatňování této zásady je při lyžařské výuce velmi důležité z důvodu dosažení 

požadovaných výsledků, protože nelze nacvičovat například stále jen jeden oblouk ve stejném 

prostředí. Z tohoto důvodu je dle mého názoru nutné zaměřit se na následující skutečnosti: 

 

(i) Fyzická všestrannost. Celá řada prvků lyžařské techniky vyžaduje určitý stupeň rozvoje 

pohybových schopností, tělesné zdatnosti a pohybové koordinace dítěte. Bez dosažení 

těchto základních předpokladů nelze některé prvky lyžařské techniky nacvičovat 
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ani nacvičit (například silová připravenost při odpichu holemi nebo odrazu z hran lyží 

při bruslení na lyžích). V rámci všestranného rozvoje žáka nacvičujeme takové pohybové 

prvky a dovednosti, které je žák na daném vývojovém stupni schopen sám zvládnout. 

(ii) Lyžařská všestrannost. Do výuky dětí a mládeže je vhodné zařadit nejen výuku 

na sjezdových lyžích, ale i výcvik na běžeckých lyžích nebo na krátkých lyžích. 

Tímto zpestřením dosáhneme nejen všestranného rozvoje žáků, ale můžeme zvýšit jejich 

zájem. 

(iii) Technická všestrannost. Představuje širokou paletu cviků a prvků lyžařské techniky, 

které žák dokáže aplikovat v proměnlivých podmínkách (terénních, sněhových). 

Pro instruktora to znamená trvale měnit prostor výuky a také obsah výuky tak, aby výuka 

byla pestrá a všestranně rozvíjela lyžařské dovednosti žáků. 

(iv) Vjemová všestrannost. Působením zrakového a sluchového vnímání záměrně rozšiřujeme 

smyslové vnímání, čímž obohacujeme představivost o pohybu. Střídáme kontrastní 

cvičení, která následují za sebou v rychlém sledu, což u dětí vyvolává řadu nových vjemů. 

Například střídavé zatěžování špiček a patek lyží, horní a dolní lyže, jízdu v upraveném 

a neupraveném terénu. Velice účinné a zajímavé cvičení je jízda se zavřenýma očima, 

které jsou zavřené po dobu 5 až 10 sekund jízdy. S ohledem na bezpečnost dětí je 

nezbytné, aby se toto cvičení provádělo pouze v upraveném terénu bez přítomnosti dalších 

lyžařů. 

 

4.2.2. Metodické postupy 
 

Metodické postupy představují způsob, jímž žákům sdělujeme určitá fakta a předvádíme 

potřebné dovednosti, pomocí kterých nacvičujeme a zdokonalujeme lyžařskou techniku. 

V průběhu každé výuky se vždy používá několik metodických postupů současně. Při volbě 

určitého postupu je vždy nutné brát v potaz věk žáka a jeho aktuální fyzické a mentální 

předpoklady. 

 

Metodické postupy lze specifikovat následovně: 

(i) metodu slovní instrukce, 

(ii) metodu zrakové instrukce, 
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(iii) úkolovou metodu, 

(iv) soutěžní metodu, 

(v) herní metodu. 

 

4.2.2.1. Metoda slovní instrukce 
 

Představuje základní vyučovací metodu, která se používá v úvodu každé vyučovací lekce. 

Základním prostředkem je výklad, který musí být srozumitelný a může obsahovat nejprve 

jednu, později dvě úplně nové informace. U dětí do věku 10 let by měl být výklad obrazný, 

u starších dětí lze použít základní pojmy z lyžařského názvosloví.
13

 

 

Součástí této metody jsou okamžité informace a akustické signály. Za okamžité informace 

považujeme krátké hlasové vstupy, kterými komentujeme průběh pohybu žáka se snahou 

ovlivnění techniky jeho jízdy. Informace musí být přesná a použitá v přesný časový okamžik. 

Součástí okamžité informace jsou i pochvaly, kdy si žák uvědomuje správné provedení 

pohybu.
14

 

 

Akustický signál je definován jako krátké zvolání, kterým zdůrazňujeme nebo zmírňujeme 

rozhodující část pohybu, určujeme rytmus pohybu, zdůrazňujeme začátek a konec 

nacvičovaného pohybu.
15

 Musí být synchronizován také s průběhem pohybu.
16

 

 

 

                                                 
13

 V některých případech používáme raději zkrácený popis než přesné názvosloví např. „špičky k sobě, patky 

od sebe!“ místo „zvýrazni přívrat!“. 
14

 Například „Pokrč kolena!“, „Dopředu ramena!“, „Dobře!“. 
15

 Součástí metody slovní instrukce je i přiměřený rozbor předváděné jízdy s dodržováním následujících zásad: 

(i) začínáme s povzbuzující informací, pak vytýkáme, např. „jel jsi dobře, ale nepokrčuj se tolik 

v kolenou", 

(ii) zásadně se na žáka nezlobte a vyhýbejte se formulacím typu: „Takhle se to nikdy nenaučíš!“, 

(iii) všechny připomínky k prováděnému pohybu se snažíme převést do pozitivní motivace: „Zkus ještě více 

pokrčit kolena“, 

(iv) opravujeme ihned po provedeném chybném pokusu, dokud si žák ještě pohyb pamatuje, 

(v) opravujeme vždy jen jednu podstatnou chybu, 

(vi) nejprve opravíme hrubé chyby, později se zaměříme na detaily, 

(vii) děti do 10 let opravujeme pouze v případě, že se objeví hrubá chyba v provedení, a to individuálně 

bez přítomnosti ostatních dětí. 
16

 Například „Dolů a nahoru!“; „aáá-teď!“. 
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4.2.2.2. Metoda zrakové instrukce 
 

Tato metoda spočívá v ukázce nacvičovaného pohybu, kterou provádí instruktor 

nebo vybraný žák. Lze také využít obrazový záznam jako je film na DVD popřípadě mediální 

výukový program. Uvedenou metodu využíváme v bezprostředním spojení s metodou slovní 

instrukce, která svojí úrovní určuje efektivnost názorné ukázky.
17

 

 

4.2.2.3. Úkolová metoda 
 

Úkolová metoda znamená uložit žákovi určitý pohyb nebo pohybový prvek za takových 

podmínek, které jej donutí zvládnout požadovanou pohybovou dovednost. Tato metoda 

podporuje tvořivost a samostatné rozhodování žáků. Žák obdrží od instruktora určitý úkol, 

který plní dle vlastních pohybových dovedností a schopností.
18

 

 

Použití úkolové metody často vhodné především u začátečníků. Při výcviku, který má upevnit 

základní pohybové dovednosti ze všeobecné průpravy (např. rovnováha, skluz, cit pro lyže), 

je úkolová metoda efektivní a pro žáka přitažlivá. Pro zpestření výcviku je možné tuto metodu 

využít ve všech výukových stupních. Nevýhodou této metody je, že dítě nezná skutečný 

smysl prováděného cvičení a ani nezná nejlepší způsob provedení tohoto cviku. Samostatné 

řešení úkolu tak přináší nedokonalý způsob provedení. Účinné použití této metody proto 

vyžaduje určitou instruktorskou zkušenost, protože učitel musí správně vystihnout pohybový 

základ nacvičovaného prvku a podle toho stanovit pohybový úkol. 

                                                 
17

 Při použití metody zrakové instrukce dbáme na následující doporučení: 

(i) účinnost zrakové instrukce se zvyšuje častým opakováním, 

(ii) raději provedeme v průběhu výuky několik ukázek, než dlouhý výklad techniky jízdy, 

(iii) je nutné zachovat časovo-prostorový průběh předváděného cviku, 

(iv) u starších dětí lze názornou ukázku doplnit slovním výkladem, u mladších dětí je rozhodující 

to co vnímají zrakem, je nutné, aby ukázka opravdu ukazovala to co po žácích budeme požadovat, 

(v) dítě musí při ukázce získat pocit, že předváděný pohyb dokáže předvést, 

(vi) ukázku může předvést i průměrný žák tak, aby i ostatní žáci se mohli s jeho dovednostmi a schopnostmi 

ztotožnit, 

(vii) mezi ukázkou a vlastním nácvikem nesmí být dlouhá časová prodleva (již po 2 minutách dítě zapomíná, 

co ukázka obsahovala). 
18

 Například instruktor má v úmyslu nacvičovat brzdivý pluh, stanoví žákovi následující instrukci: „Sjížděj 

od kužele přímo, a jakmile projedeš kolem dvou kuželů, co nejrychleji zastav, aniž bys zatočil!“ 
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4.2.2.4. Problémová metoda 
 

Tato metoda se používá především pro upevnění nacvičených pohybových dovedností, 

pro jejich uplatnění v různých podmínkách a pro uvědomělou volbu cviku s ohledem 

na aktuální terénní situaci. Žákovi zadáme pohybový problém, který žák musí vyřešit 

a následně samostatně provést. Jedná se o jízdu po volné trase, kterou instruktor určí pouze 

přibližně a kvalitu jízdy sleduje a koriguje.  

 

4.2.2.5. Herní metoda 
 

Hlavním znakem této metody je fantazijní charakter, dobrodružství a emoce. Hra 

je především u dětí ve věku do 10 let nezbytnou součástí jejich světa. Při hře může, ale také 

nemusí, jít o prvenství. Jde především o prožitek žáků. Hra se podobá pohybovému úkolu 

v tom, že i zde je pozornost žáka odvedena od nácvikového záměru, který si toto 

neuvědomuje. Při hře instruktor často sleduje více cvičebních záměrů. Hry lze dělit na malé 

a velké. 

 

Malé hry jsou hry, které hrajeme na malém vymezeném prostoru, zabírají malý časový úsek 

a zabírají tak jen malou část výukové lekce. Například záměrem instruktora je nácvik 

zastavení pluhem ve vymezeném prostoru. Vytvoří z kuželů prostor, který bude představovat 

letiště a žáci „přistávají“ na přistávací dráze. Naproti tomu velké hry provádíme téměř 

výhradně na lyžích běžeckého typu. 
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5. LYŽAŘSKÁ TECHNOLOGIE 

 

 

Velmi důležitou a přesto opomíjenou součástí lyžování dětí je vlastní vybavení, někdy 

také nazývané lyžařská technologie. Pod tímto pojmem se rozumí výzbroj (lyže, hole, vázání 

a boty) a výstroj (oblečení, brýle, přilba, chrániče, rukavice) lyžaře. Správná či chybná volba 

vybavení může mít kladný nebo záporný vliv na výuku a případný neúspěch ve výuce 

lyžování dětí. 

5.1. Lyže 
 

V posledních letech došlo k výrazným změnám především konstrukce lyží a to nejen u lyží 

pro dospělé, ale i lyží pro děti a juniory. V současnosti jsou dětské a juniorské lyže vyráběny 

do délky 170 cm a doporučované délky se přes konstrukční změny příliš nezměnily. 

Významnějším parametrem je krojení lyže, které zásadně usnadňuje zatáčení na lyžích.  

 

Při výběru lyží sledujeme následující tři parametry: 

(i) Rádius – poloměr lyže. Patří k základním ukazatelům současných lyží. Tento parametr 

určuje teoretický oblouk, který lyže postavená na hranu bude opisovat. 

(ii) Tvrdost lyže. Při výběru lyží dáváme přednost lyžím, které jsou měkčí, a protože 

dětský lyžař tuto lyži dokáže lépe ovládat. 

(iii) Délka lyže. Důležitými parametry pro určení délky lyže jsou věk dítěte a výška 

postavy dětského lyžaře. 

 

Pro předškolní děti volíme délku lyže, které dosahují délky 10 cm pod výšku ramen 

(do podpaždí). Někdy tyto lyže nesou název minicarver a jsou vyráběny od 70 cm délky 

a rádiem 5 až 10 m. V žádném případě bychom děti neměli učit na plastových lyžích 

s řemínkovým vázáním (tzv. „lištičky“, „kačenky“). 

 

Pro školní děti vybíráme lyže o délce 120 až 150 cm s rádiem 8 až 12 m. U začátečníků opět 

délku o 10 cm kratší než výška ramen. U pokročilých lyžařů může být délka lyže od ramen 

až po nos. V posledních letech se velice osvědčují ve výuce pokročilých dětí tzv. snowblady 
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(tzv. supershorties, superkraťasy). Tyto lyže se pohybují v délkách do 1 m a rádiem do 9 m. 

Jsou velice točivé a jsou velmi vhodné pro nácvik řezaných oblouků. Jejich nevýhodou je 

absence pojistného vázání, která může vést k vážným poraněním dolních končetin 

u lyžařských začátečníků. Proto by tyto typy lyží měly sloužit pouze ke zpestření výuky 

pokročilejších dětských lyžařů. 

5.2. Vázání 
 

Bezpečnostní sjezdové vázání pevně upíná celou botu k lyži a je naprostou nutností vybavení 

každého dětského lyžaře. Vždy volíme vázání určené pro dětského lyžaře. Není vhodné, 

aby děti používaly vázání pro dospělé. Další nutností je, aby vázání bylo seřízeno 

ve specializovaném servisu, kdy se nastavují vypínací síly dle tělesné hmotnosti, tělesné 

výšky, velikosti hlavice kloubu holenní kosti a úrovně lyžařských dovedností. Vypínací síly 

vázání se uvádějí v tzv. DINech. Vázání u dětí předškolního věku by mělo být nastavováno 

do 4 DINů, u školní mládeže maximálně do 7 DINů. 

5.3. Sjezdové boty 
 

Dětské sjezdové boty jsou stejně jako u sjezdových bot dospělých tvořeny pevným plastovým 

skeletem s upínacími přezkami a vnitřní botou. Při výběru bot je nezbytné počítat s tím, 

že děti v lyžařských botách často mnoho hodin stojí, chodí a pohybují se bez možnosti 

přezutí. Proto boty musí být pohodlné, dobře padnoucí, nesmí tlačit a měly by být tepelně 

izolovatelné a odolné proti vlhkosti. Dnešní výrobci již tyto parametry splňují a jediným 

problémem je volba velikosti. Často se stává, že rodiče ve snaze ušetřit, kupují lyžařské boty 

o několik čísel větší než je velikost nohy dítěte. Velikost dětských sjezdových bot by měla být 

o něco vetší než je velikost obuvi (na jedny kvalitní lyžařské ponožky), tak aby nikde 

netlačily. Pro začátečníky a děti do 6 let volíme boty měkčí se zadním nástupem a menším 

počtem přezek.  

5.4. Sjezdové hole 
 

V úvodních lekcích výuky nejmenších lyžařů nejsou hůlky nutností, ale později by měl každý 

lyžař hole vlastnit. Sjezdové hole se v současnosti vyrábějí ze slitin lehkých kovů. U výběru 
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lyžařských hůlek je nejdůležitější správná délka a pohodlná rukojeť. Správná délka holí je 

určena tím, že držíme-li obrácenou hůl pod plastovým talířkem, měl by úhel v loketním 

kloubu svírat úhel 90°. V praxi jsem si ověřila, že děti mohou mít hole delší až do podpaží, z 

důvodu snadnější opory při chůzi a stoupání. 

5.5. Lyžařské oblečení 
 

Pro lyžování dětí i dospělých platí obdobná pravidla pro oblékání. Lyžařské oblečení 

by samozřejmě mělo být nejen pohodlné a funkční, ale mělo by chránit zejména před chladem 

a zimou. Nejedná se pouze o míru pohodlí, ale i o dětské zdraví a bezpečnost. Děti 

se při lyžování a zimních radovánkách často dostávají k přímému kontaktu se sněhem, 

proto je nutné, aby oblečení bylo vysoce odolné proti vlhkosti a zároveň dostatečně prodyšné 

zabraňující pocení. Současní výrobci vybavují dětské oblečení stejně kvalitními materiály 

jako u dospělých.
19

 

 

Při celkové skladbě oblečení je vhodné vycházet z pravidla tří základních vrstev, 

které společným úsilím regulují přenos tepla a udržují příjemný pocit pohodlí. Je důležité 

naučit se tento systém oblečení optimálně využívat a v závislosti na změnách počasí a stupně 

aktivity jej i měnit. Při extrémních podmínkách lze vrstvy navýšit o další tepelnou vrstvu 

v závislosti na materiálních možnostech. 

 

(i) Sací - transportní vrstva, tzv. termoprádlo, odvádí vlhkost v podobě potu od pokožky, 

zabraňuje tím ochlazování, nebo přehřívání v důsledku fyzické aktivity a tím udržuje tělo 

v optimálním tepelném stavu. První vrstva je v přímém kontaktu s kůží a vyrábí 

se z neabsorbujících syntetických vláken, která jednak izolují a zároveň umožňují odvod 

kapalné vlhkosti od povrchu těla tzv. knotový efekt, vlhkost se odpařuje do dalších vrstev. 

Švy musí být ploché a čistě zpracované, aby nedráždily kůži, různé jsou i antibakteriální 

či jiné úpravy tkaniny, jež omezují tvorbu pachů. 

(ii) Izolační vrstva zamezuje ztrátě tepla, současně je prodyšná tak, aby docházelo k odvádění 

potu dále od těla, nikoli jeho kondenzaci uvnitř. Nejčastěji se používají materiály 

                                                 
19

   Například prodyšné materiály s ochranou membránou proti větru, vlhkosti  a použití materiálů GORE-

TEX®, SYMPATEX® je již běžné. 
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vyrobené ze syntetických vláken, která neabsorbují vlhkost a tím si uchovávají dobré 

izolační vlastnosti, především fleecové oblečení – mikiny, košile, bundy různé kvality 

a úprav.  

(iii) Ochranná vrstva je svrchní vrstva oblečení chrání před nepříznivými vlivy počasí (déšť, 

sníh, vítr) svou nepromokavostí, zároveň musí být prodyšná, tím chrání izolační vrstvy 

před akumulací vlhkosti zevnitř a současně musí poskytovat ochranu proti větru. 

Při zimních aktivitách hraje klíčovou roli. Aby se zabránilo vyššímu přenosu tepla 

a z toho plynoucího nebezpečí, musí svrchní vrstva uchovat izolační vrstvy suché. 

5.6. Lyžařská bunda a kalhoty 
 

Vzhledem k tomu, že při lyžování dětí velmi často dochází ke kontaktu se sněhem, je nutné 

zvolit oblečení odolné proti vlhku a oděru. Toto oblečení je vyráběno z materiálů, které tyto 

parametry splňuje a někdy bývá zesíleno, případně také polstrováno na potřebných částech 

těla - lokty, ramena, hýždě, kolena. Kalhoty by měly umožňovat pohodlný pohyb v plném 

rozsahu, spodní část by měla dobře držet na botě, aby se do boty nedostal sníh, zvýšený díl 

na zádech doplněný o šle dobře chrání ledviny a páteř, výhodou jsou dlouhé zipy – 

odvětrávání, jednodušší oblékání i svlékání. Velice vhodné zejména pro malé děti je použití 

lyžařských kombinéz, které lépe chrání před proniknutím sněhu a dobře tepelně izolují. 

5.7. Rukavice a čepice 
 

Rukavice jsou velmi důležité, protože chrání velmi náchylnou část těla proti omrzlinám 

a oděrům. Děti by měli povinně nosit rukavice vždy za každých povětrnostních podmínek 

(i při jarním lyžování), protože při pádu mohou vzniknout nepříjemná traumata ve formě 

oděrů a tržných ran. Pokud z nějakého důvodu nepoužívají děti lyžařskou přilbu, je nutné, 

aby čepice plnila základní a velmi důležitou funkci – zadržuje teplo. Oblast hlavy uvolňuje 

40% celkové tepelné energie. Druhou funkcí je ochrana nosních dutin proti chladu 

a možnému vzniku zánětu nosohltanu.  
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5.8. Brýle, helma 
 

Chrání oči, hlavně sítnici, zejména při nepříznivých povětrnostních podmínkách, proti UV 

záření, chladu, větru, drobným částečkám (sníh, mlha, déšť). Preferovat by se u dětí měly 

lyžařské brýle, vždy a nejen proti slunci, protože přispívají k bezpečnější jízdě. 

 

V poslední době se používání helmy jako ochranné pomůcky i při rekreačním lyžování 

významně rozšiřuje. Některé alpské země nařizují povinné používání pro děti do 14 let. 

Učitelé a instruktoři by měli lyžařskou helmu používat nejen ve vlastním zájmu, 

ale i z pedagogických důvodů. V současnosti jsou již lyžařské helmy vyráběny z lehkých 

vysoce funkčních materiálů a v elegantních provedeních. Použití helmy u dětí je opravdu 

důležité, sama autorka proto vždy apeluje na rodiče, aby žákům helmu na lyžařský výcvik 

koupili či vypůjčili v půjčovně. 

5.9. Ochranné doplňky 
 

Tyto doplňky byly dříve využívány pouze v závodním lyžování. V současné době, především 

díky zvýšené rychlosti a agresivitě jízdy některých lyžařů je jejich užití vhodné též u dětí. Jde 

zejména o tzv. páteřák – chránič oblasti zad. Chrání lyžaře při pádu, ale především 

při nečekaném nárazu druhého lyžaře zezadu. Dále jsou dostupné též chrániče loktů, ramen, 

boků. 
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6. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE 
 

Pro snadnější pochopení popisu techniky jednotlivých prvků lyžařské techniky a jednotlivých 

oblouků uvádím několik základních terminologických pojmů. 

 

Lyžař osoba pohybující se na lyžích (běžec, sjezdař, skokan) 

Lyže 1. běžecké lyže, „běžky“ – klasické, bruslařské,  

2. sjezdové lyže, „sjezdovky“ – „slalomky“, „obřačky“ 

3. skokanské, „skočky“ 

4. snowblade (shorties) – krátké lyže do 1 m s rádiem do 7 m 

Ski původní název pro lyže, později zaveden pojem lyže 

ze slovanského lýha, lýhy 

  

Lyžování pohybová činnost člověka (běh na lyžích, sjezdové disciplíny, 

skoky na lyžích, akrobatické lyžování) 

Technika optimální řešení pohybového úkolu 

Styl individuální využití techniky lyžařem 

Pohybové dovednosti učením získané předpoklady, jak rychle, správně a úsporně řešit 

pohybové úkoly 

Hmotná soustava lyžaře tělo lyžaře s výzbrojí (lyže, hole) tvořící jeden celek 

Těžiště těla bod, ve kterém se promítá soustředěná hmotnost hmotné 

soustavy běžce 

Oporná plocha místo, kam se za klidu promítá těžiště těla 

Váha 

na plných chodidlech 

postoj, při kterém běžec zatěžuje lyže rovnoměrně 

Spádnice myšlená čára, která probíhá přímo ze svahu dolů 

Vrstevnice myšlená čára, která na svahu spojuje místa o stejné výšce 

Lyže vyšší lyže, která je v rovnoběžném postavení na svahu blíže vrcholu 

Lyže nižší lyže, která je v rovnoběžném postavení na svahu blíže do údolí 

Lyže vnitřní lyže bližší středu otáčení ve směru pohybu 
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Lyže vnější lyže vzdálenější od středu otáčení nebo směru pohybu 

Sun pohyb lyží po sněhu vzniklý tlakem ve směru podélné osy 

Skluz pohyb lyže po sněhu ve směru její podélné osy způsobené 

setrvačnou silou, vnitřními silami běžce 

Jednooporový skluz skluz na jedné dolní končetině 

Dvouoporový skluz skluz na dvou dolních končetinách 

Obrat změna směru postoje běžce, při níž se mění směr podélné osy 

lyží 

Oblouk plynulá změna směru po křivce 

Odšlap změna směru lyžaře úkrokem do strany 

Přívrat špičky lyží u sebe (jednostranný, oboustranný) 

Pluh oboustranný přívrat 

Odvrat špičky lyží od sebe, patky lyží u sebe 

Stromeček pohyb do svahu oboustranným odvratem 

Rovnoběžné 

(paralelní) postavení lyží 

lyže vedle sebe, podélné osy lyží jsou vedle sebe 

Široká stopa lyže rovnoběžné ve vzdálenosti na šířku pánve od sebe 

Zatížení lyží pohyb, jímž se zvětšuje tlak těla na lyže 

Odlehčení lyží pohyb, jímž se zmenšuje tlak těla na lyže 

Přenesení váhy pohyb trupu nebo jiné části těla, který má za následek změnu 

zatížení lyže  

Odraz pohyb nohy proti sněhové podložce, který má za následek 

posun těžiště lyžaře; odraz se může uskutečnit ve směru pohybu 

nebo šikmo, z plochy nebo hrany lyže 

Odpich odraz paží s holemi od sněhu ve směru pohybu 
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7. PRÁVNÍ ASPEKTY ODPOVĚDNOSTI PŘI PROVOZOVÁNÍ 

LYŽAŘSKÉ ČINNOSTI 

 

Je všeobecně známou skutečností, že v posledních letech došlo k masivnímu přechodu lyžařů 

na nový typ lyží tzv. carvingových, a výrazně vzrostla též obliba snowboardingu, což přineslo 

nejen zvýšení provozu na sjezdových tratích, ale zejména dramatické zrychlení jízdy 

i běžných lyžařů. Na sjezdových tratích tak v důsledku těchto skutečností celkově klesla 

bezpečnost a zvýšil se počet úrazů, což je zejména v případě lyžujících dětí alarmující stav. 

 

Praktická řešení výše nastíněného problému již byla aplikována v mnoha alpských zemích, 

a to zejména formou tzv. kid parků, což jsou vyhrazené a bezpečně oddělené zóny sjezdového 

terénu pro dětské lyžaře v doprovodu dozorujícího rodiče či kvalifikovaného personálu, 

přičemž ostatní lyžaři a snowboardisté nemají přístup do těchto speciálních prostor povolen. 

Již i v České republice se začínají objevovat první náznaky řešení problematiky bezpečnosti 

na sjezdových tratích. Příkladem je tak lyžařský areál v Rokytnici nad Jizerou, 

kde byl vytvořen kvalitní cvičný terén, zatím však není omezen či jinak částečně vyhrazen 

pro potřeby výcviku dětí a jejich učitelů. Problematický je též přístup do této zóny, který není 

možný jinak než lanovkou a následným sjezdem po sjezdové trati. Stále je tedy nezbytné 

hledat inspiraci k řešení zvýšení bezpečnosti na českých sjezdových tratích v zahraničí.  

 

Níže uvedená tabulka potvrzuje výrazný nárůst úrazů, k nimž na českých sjezdových tratích 

v posledních letech došlo:  

 

Zimní sezona 

úrazy –  

lyže 

úrazy - 

snowboard 

2006/2007 2027 1059 

2007/2008 3568 1912 

2008/2009 3783 1771 

2009/2010 3520 1744 

2010/2011 3535 1776 
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(Dostupné z www: <http://www.hscr.cz>)
20

 

 

 

Je však nezbytné zdůraznit, že v referované statistice nejsou vedeny úrazy, jež nebyly řešeny 

formou pomoci Horské služby, nicméně z praxe je všeobecně známo, že takových případů 

úrazů je také nemalé množství. 

 

Ve své konkrétní pedagogické praxi v uplynulém kalendářním roce jsem byla svědkem 

několikerých rizikových a úrazových situací, jež se odehrály v lyžařském areálu v Rokytnici 

nad Jizerou a též v lyžařském areálu v Albrechticích v Jizerských horách. Výše zmiňované 

případy proběhly následovně: 

 

Dospělý lyžař dokončoval v nepřiměřené rychlosti a nevhodnou technikou carvingový 

oblouk, v důsledku čehož došlo ke střetu s vyučovaným dítětem, kdy lyžař zasáhl špičkami 

svých lyží vázání lyží právě vyučovaného dítěte, jehož končetiny tak byly 

z lyží vyraženy extremní silou, která nejenže vedla k utržení špiček vázání lyží dítěte, 

ale zejména měla za následek pád dítěte přes hlavu a nárazu, jenž i navzdory použití ochranné 

helmy mělo za následek lehký otřes mozku, způsobilo dítěti šok a zvracení. 

 

Dětský lyžař, člen vyučované skupiny, jedoucí na sjezdovce umístěné v areálu Tanvaldského 

Špičáku, byl sražen uvolněným snowboardem, který jeho majitel upustil při nevhodném 

nasazování na přímém okraji sjezdovky. Tato nedbalostní nehoda způsobila náraz významné 

síly, kdy u zasaženého subjektu došlo k okamžitému a neočekávanému vypnutí obou lyží, 

pádu dítěte přes záda, čímž došlo k naražení žeber a otřesu mozku, to opět přes přítomnost 

funkčních ochranných prvků jakými byly ochranná přilba a chránič páteře.   

 

Z výše uvedeného je patrné, že nevhodné chování a zejména nepřizpůsobení rychlosti 

při lyžování s ohledem na stav veřejných sjezdových tratích či schopnostem lyžaře, anebo jiné 

nedbalostí chování lyžaře, může vést nejen k významným hmotným škodám v podobě 

                                                 
20

 Statistika je horskou službou aktualizována následně po skončení kalendářního roku v letním období, proto 

není za rok 2012 dosud k dispozici a ve výčtu tak chybí. 

http://www.hscr.cz/
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zničeného lyžařského vybavení, ale též k situacím ohrožujících zdraví a lidskou integritu, 

právní důsledky a postižitelnost takového jednání je tedy jasně přičitatelná. 

 

Studiem příslušných právních předpisů a internetových zdrojů jsem došla k překvapivému 

poznání, že právní odpovědnost za úrazy, k nimž obecně dochází při sportu, tedy i při 

lyžování, není v jednotlivých zemích Evropské unie řešena jednotným způsobem 

a neexistuje ani právní úprava obecného charakteru. To je dle mého názoru způsobeno 

zejména rozdíly mezi pojetím trestní a občanskoprávní odpovědnosti aplikované na sportovní 

vztahy jednotlivými právními systémy. 

 

Jak již bylo naznačeno výše, v zahraničních právních úpravách stejně jako v rámci českého 

právního řádu přichází při úrazech způsobených při lyžování v úvahu odpovědnost 

občanskoprávní a trestněprávní. Český právní řád neobsahuje žádné zvláštní ustanovení 

upravující odpovědnost při úrazech způsobených při sportu, potažmo konkrétní odpovědnost 

lyžařů za úrazy na sjezdovkách. Proto je v takových případech nezbytné aplikovat 

tzv. generální prevenční klauzuli obsaženou v občanském zákoníku.
21

 Dle uvedeného 

ustanovení je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, 

na majetku, na přírodě a životním prostředí. Tato obecně stanovená prevenční povinnost je 

následně konkretizována v dalších právních předpisech, které ukládají fyzickým 

či právnickým osobám určité povinnosti s cílem působit k předcházení vzniku škod v různých 

oblastech společenského života, např. v oblasti pozemních komunikací, zdravotnictví, 

stavebnictví apod. Vzhledem k tomu, že pohyb po sjezdovkách není upraven žádnou platnou 

a účinnou právní normou, je třeba doplnit tato obecně stanovená pravidla o výkladovou praxi 

obsaženou v judikatuře českých soudů.
22

  

 

                                                 
21

 § 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
22

Dle rozhodnutí krajského soudu v Brně, sp. zn. 21 Co 27/1977 je ustanovení § 415 občanského zákoníku 

povahy obecné, a proto i lyžaři, sjíždějící svah kristiánkami, jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo 

ke škodám na zdraví. Neexistuje zvláštní právní předpis o tom, jak si mají počínat lyžaři při sjíždění svahu. 

Avšak i oni musí pozorovat své okolí, dodržovat dostatečnou vzdálenost mezi ostatními. Musí také při sjíždění 

ovládat svou rychlost, aby byli schopni kdykoliv zastavit, popřípadě i pádem zabránit kolizím, prostě počínat 

si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví. 
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7.1. Občanskoprávní odpovědnost 
 

Zásadní význam na výklad a způsob aplikace právní úpravy dané problematiky však přineslo 

až usnesení Nejvyššího soudu České republiky
23

, v němž soud vyslovil názor, že pravidla 

chování pro lyžaře, vydaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS, jsou i přes skutečnost, 

že nejsou obecně závazným právním předpisem, pro lyžaře na sjezdové trati závazná.
24

 

Tato pravidla obsahují normy, jejichž dodržováním má být zajištěna bezpečnost uživatelů 

sjezdovky a slouží tak k předcházení vzniku škod.  

 

Uvedeným rozhodnutím tedy Nejvyšší soud vytvořil výkladové pravidlo, které jasně určuje, 

že porušením těchto pravidel FIS tedy dochází k porušení právní povinnosti uložené 

v ustanovení § 415 občanského zákoníku, tedy povinnosti předcházet vzniku škod. Proto je 

v důsledku nevhodného a nepřiměřeného chování lyžaře, jímž byla způsobena nehoda 

a následně poškození věci, založen vznik obecné odpovědnosti za škodu,
25

 tedy možnost 

pro postiženého domáhat se náhrady všech utrpěných hmotných škod soudní cestou. 

 

Bezpečnost při lyžování upravuje "Bílý kodex", který platí ve všech alpských zemích a stojí 

za ním i Mezinárodní lyžařská federace FIS. Obecně stanovuje platná pravidla pro pohyb 

osob na sjezdových a běžeckých tratích. V návaznosti na výše uvedené výkladové stanovisko 

platí, že v rámci České republiky jsou tato pravidla FIS
26

 brána jako závazná pro všechny 

                                                 
23

 NS 25 Cdo 1506/2004 
24

Ze skutkového hlediska se jednalo o případ, kdy došlo na sjezdovce v Itálii ke střetu žalobce a žalované, 

přičemž žalobce jel jako předposlední ve skupině lyžařského kursu v širokém oblouku a žalobkyně, přijíždějící 

zezadu, jej uviděla před sebou na krátkou vzdálenost a střetu již nemohla zabránit. Žalobci vznikla škoda 

na lyžích a škoda na zdraví vytržením kloubu z jamky pravého ramene. Soud dospěl k závěru, že žalovaná 

porušila povinnosti stanovené Pravidly chování pro lyžaře Mezinárodní lyžařské federace (FIS) tím, 

že nepřizpůsobila rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a terénním podmínkám, což měla učinit zvláště 

v místě, kde přes terénní překážku není výhled. Nejvyšší soud konstatoval, že žalovaná odpovídá žalobci 

za škodu proto, že nepřizpůsobila rychlost a způsob jízdy situaci na sjezdovce, kdy – ač neměla, popř. nemohla 

mít přehled v dostatečné vzdálenosti před sebou, sjížděla veřejně přístupnou sjezdovku takovou rychlostí, 

že pomalu jedoucího žalobce spatřila až ve chvíli, kdy už nebyla schopna střetu s ním zabránit. Uvedené 

rozhodnutí navazuje na vývoj v evropské judikatuře, která sportovním pravidlům rovněž přikládá velký význam. 
25

 Podle § 420 občanského zákoníku totiž každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní 

povinnosti, neprokáže-li opak, tedy že vznik škody nezavinil. 
26

 Pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských tratích: 
 

1. Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty 

Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval někoho jiného. 

2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy 
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účastníky pohybující se v lyžařském areálu, přičemž provozovatel lyžařského areálu má 

povinnost na veřejném místě tato pravidla vystavit.  

 

7.2. Trestněprávní odpovědnost 
 

Jak již bylo uvedeno výše, případné nevhodné jednání ze strany lyžařů může implikovat vedle 

občanskoprávní problematiky též problematiku trestněprávní, a to konkrétně v případech, kdy 

dojde následkem nedbalosti či úmyslu lyžaře – pachatele ke zranění, tedy v právním jazyce 

k ublížení na zdraví třetí osoby. 

  

Podle trestního zákona se trestného činu ublížení na zdraví dopustí ten, kdo jinému úmyslně 

či z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt. Tímto ustanovením je chráněna 

lidská integrita a lidské zdraví, tj. normální funkce lidského těla včetně řádné funkce všech 

orgánů, které jsou nezbytné k vykonávané činnosti. Jedná se o poruchový trestný čin, 

                                                                                                                                                         
Každý lyžař a snowboardista musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních (na dohled). Musí přizpůsobit svou 

rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a také terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám i hustotě 

provozu. 

3. Volba jízdní stopy 

Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit svou jízdní stopu tak, aby neohrožoval lyžaře 

a snowboardistu, který jede před ním.  

4. Předjíždění 

Předjíždět se smí ze shora anebo ze zdola, zprava anebo zleva, avšak vždy jen s takovou vzdáleností, 

která ponechává předjížděnému lyžaři anebo snowboardistovi dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby. 

5. Najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru 

Každý lyžař a snowboardista, který chce najet na lyžařskou sjezdovku, který se po zastavení chce opět rozjet 

dolů anebo pohybovat svahem nahoru, se musí ve směru nahoru i dolů ujistit, že to může učinit bez dalšího 

ohrožení / nebezpečí jak pro sebe, tak i ostatní. 

6. Zastavení 

Každý lyžař a snowboardista musí zabránit tomu, aby se v jiných než nouzových stavech zdržoval na úzkých 

anebo nepřehledných místech sjezdovky. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo co možná 

nejrychleji opustit. 

7. Výstup a sestup 

Lyžař a snowboardista, který vystupuje nahoru anebo který sestupuje dolů pěšky, musí používat okraj sjezdovky. 

8. Dbát na značky a na znamení 

Každý lyžař a snowboardista musí dbát na značení a na signalizaci. 

9. Poskytování pomoci 

Při nehodách je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc. 

10. Povinnost prokázat se 

Každý lyžař a snowboardista, nehledě na to, zda je svědek nebo osoba zúčastněná, zda je odpovědný či ne, musí 

uvést v případě nehody své osobní údaje. 
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k jehož spáchání nestačí jen pouhé ohrožení zdraví. Těžkou újmou na zdraví je totiž míněno 

poškození důležitého orgánu nebo delší dobu trvající porucha zdraví. 

 

Také touto problematikou, tedy trestní odpovědností lyžaře, který způsobil újmu na zdraví 

jinému lyžaři při lyžování, se zabýval Nejvyšší soud České republiky a stanovil základní 

parametry posouzení této otázky, zejména s ohledem na zavinění.
27

 V uvedeném případě 

došlo ke střetu lyžaře s nezletilou lyžařkou ve spodní části sjezdovky poblíž stanoviště vleků, 

přičemž lyžařka utrpěla oděrku levé tváře, kousnutí do rtu a roztržení sleziny s nutností jejího 

odstranění. Okresní soud uznal lyžaře vinným z trestného činu ublížení na zdraví a uložil 

mu trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na jeden rok. 

Obviněný i poškozená se proti rozsudku odvolali a krajský soud obviněného rovněž uznal 

vinným z trestného činu ublížení na zdraví. Toho se dopustil tím, že jako lyžař na spodní části 

sjezdovky, poblíže stanoviště vleků, nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na sjezdovce. 

V důsledku toho nestačil včas reagovat na nezletilou lyžařku, která po předchozím zpomalení 

sjížděla šikmo volnou jízdou ke stanovišti vleků v doprovodu svého otce, který se pohyboval 

za dcerou s odstupem několika metrů a jistil ji tak zezadu, přičemž po přejetí přední části 

jejích lyží zleva lyžař nezletilou srazil a při nárazu zejména do krajiny břišní či na levou dolní 

část hrudníku jí způsobil výše popsaná zranění. Krajský soud obviněnému uložil trest odnětí 

svobody na šest měsíců a výkon podmíněně odložil na dobu jednoho roku.  

  

Proti tomuto rozsudku si obviněný podal též mimořádný opravný prostředek formou dovolání, 

v němž mimo jiné uvedl, že vzhledem ke generální prevenci si ani otec poškozené nepočínal 

správně, protože jel za poškozenou a zakrýval ji, ačkoli jako instruktor věděl, že má jet 

před žákem. Nejvyšší soud konstatoval, že odvolací soud správně odkázal na dřívější 

                                                 
27

  NS Tdo 68/2010, v němž uvedl, že lyžař je povinen přizpůsobit rychlost a způsob jízdy svým 

schopnostem a zkušenostem a celkové situaci na místě, jímž projíždí (tedy zejména terénním, sněhovým a 

povětrnostním podmínkám, výhledovým poměrům, počtu a pohybu ostatních lyžařů či jiných osob apod.), aby 

měl možnost včas a v dostatečné vzdálenosti reagovat i na nenadálou překážku v jízdě. Pokud zaviněně nedodrží 

uvedená pravidla, lze u něj dovodit porušení tzv. obecné prevenční povinnosti uložené každému podle § 415 

občanského zákoníku nebo nedodržení potřebné míry opatrnosti. Způsobí-li takovým porušením z nedbalosti 

jinému těžkou újmu na zdraví, přichází v úvahu jeho trestní odpovědnost za trestný čin ublížení na zdraví 

podle § 224 odst.1 trestního  zákona. 
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rozhodovací praxi Nejvyššího soudu,
28

 podle něhož pravidla chování pro lyžaře, vydaná 

Mezinárodní lyžařskou federací (FIS), nejsou sice obecně závazným právním předpisem, 

avšak pro lyžaře na sjezdové trati jsou závazná. Ze strany obviněného se dle názoru soudu 

jednalo o takový způsob jízdy, pro který bylo charakteristické nevěnování dostatečné 

pozornosti situaci na sjezdovce. V tomto smyslu se vyjádřil i státní zástupce k podanému 

dovolání, když obviněnému vytkl, že si počínal natolik nepozorně a nedbale, 

že se ani nepřesvědčil o tom, kolik lyžařů vlastně předjíždí, a zda prostor, do něhož směřuje 

oblouk své dráhy, je volný. Přesto tam zamířil rychlostí značně vyšší než před ním 

se pohybující lyžaři. Nejvyšší soud dovolání obviněného proto odmítl a potvrdil tak názor 

vyslovení na úrovni předchozího soudního rozhodování.    

 

Obecně lze z výše uvedeného shrnout, že účastník nebo svědek nehody na lyžařské trati v EU 

musí brát v úvahu následující fakta. Porušení občanskoprávních povinností se v rámci EU řídí 

nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 894/2007. Podle článku čtvrtého, 

odstavce 1 tohoto nařízení je rozhodným právem právo země, kde k civilnímu deliktu došlo. 

V případě srážky českého lyžaře se zahraničním turistou bude proto rozhodné právo místa, 

kde ke střetu došlo, nikoliv místa, kde se následky projevily (např. v důsledku dodatečně 

provedené diagnostiky zdravotního poškození). Z interpretace třetího odstavce 

článku 3 nařízení však vyplývá, že střet dvou občanů stejného státu bude podléhat jurisdikci 

státu, jehož jsou občany, nikoliv státu, kde ke střetu došlo. 

 

 Lze konstatovat, že nejúčinnější prevencí vzniku škody na zdraví a majetku při lyžování 

je seznámení se a následné dodržování pravidel FIS. Svědek nehody je povinen podle bodu 

devět pravidel FIS poskytnout účastníkům pomoc. V případě újmy na zdraví či majetku 

je vhodné oslovit co největší počet svědků. Podle bodu deset pravidel FIS jsou všichni svědci 

nehod na lyžařských tratích povinni prokázat svou totožnost za účelem následného šetření. 

 

Novelou zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního 

ruchu (zákon č. 301/2009 Sb.) dostala tato pravidla jistý právní rámec. V zákoně je zejména 

prvně definován pojem lyžařského areálu, kterým se rozumí lyžařská oblast vytvořená 

                                                 
28

  NS 25 Cdo 1506/2004 
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za účelem provozování zimních sportů, vybavená dopravními zařízeními, sjezdovými 

a běžeckými tratěmi, lyžařskými cestami a ostatními specifickými tratěmi, značená 

podle českých technických norem určených pro značení, zabezpečení a pohyb v lyžařském 

areálu.
29

  

 

7.3. Závěrečné shrnutí 
 

Z této kapitoly jednoznačně vyplývá, že i přes nejednotnou právní úpravu v rámci Evropské 

unie, je nedbalostní a riskantní chování na lyžařských tratích právně postižitelné, a to nejenom 

s ohledem na nároky plynoucí ze škod na hmotném majetku, tedy nároků na náhradu škody 

v rovině občanskoprávní, ale zejména v podobě odpovědnosti trestněprávní, která směřuje 

k odstranění negativních důsledků vyplývajících z poškození zdraví.  

 

Zejména se pak rozhodovací praxí soudů potvrdilo, že je naprosto nezbytné dbát v lyžařských 

areálech pravidel FIS či jejich obdoby řádně publikované správci a majiteli těchto lokalit 

navzdory jejich zdánlivé právní neúčinnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

  Českou technickou normou, na níž je odkazováno, je  ČSN 01 8027 
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8. ZÁVĚR PRÁCE 

 

V rámci této bakalářské práce jsem usilovala o představení lyžování jako vhodného doplňku 

výchovy a prostředku osobnostního rozvoje dětí předškolního a školního věku. Předložila 

jsem komplexní náhled na pedagogickou činnost při výuce lyžování od raného věku dětí a 

zahrnula též vlastní poznatky z praxe. 

 

Z celého textu je možné shrnout, že lyžování představuje vhodný pedagogický nástroj, ovšem 

při splnění jistých předpokladů. Instruktor zejména musí nalézt vztah mezi cíli učení a 

vhodnými učebními strategiemi dětí. Dále musí motivovat děti při výuce lyžování k tomu, 

aby hledaly svoji vlastní cestu k novým poznatkům, a přispívá k tomu, aby si děti uvědomily, 

co už znají a dovedou.  

 

Na přehledu jednotlivých metodických postupů a konkrétních příkladů jsem vytvořila 

přehledný postup pro koncipování lyžařské výuky dětí předškolního a školního věku.  V této 

práci jsem dokázala, že s využitím různých výukových metod při lyžování je lyžařský 

instruktor schopen zvolit s ohledem na příslušnou věkovou kategorii dětí a jejich konkrétní 

výkonnostní stupeň vhodný charakter výukového prostředí, dále určit správnou délku trvání 

výukových lekcí a pochopit vztah k osobnosti dítěte a dle toho zvolit nejvhodnější formu 

výuky jako hromadnou či individuální. 
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9. RESUMÉ 

 

 

The goal of this paper is the analysis of pedagogical activity within skiing tuition of children 

of preschool and school age with determination of suitable methods of skiing education of 

children regarding their age.  

 

Within the submitted work I put all my effort into introduction of skiing as not only an ideal 

educational tool with maximum positive impact on personal development of a child, but also 

as perfect tool for putting the pedagogical methods education and guidance of children into 

real life practice.   
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