
PŘÍLOHY  

Příloha 1: Výuka lyžování na UJEP 

DEMONSTRATIVNÍ VÝČET ZPŮSOBU VÝUKY LYŽOVÁNÍ NA UJEP 

akreditace 

MŠMT dle 

zákona č. 

zákona 

č. 115/2001 Sb., 

o podpoře 

sportu, ve znění 

pozdějších 

předpisů, nebo  

podle zákona č. 

435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, 

ve znění 

pozdějších 

předpisů, 

 

akreditace 

Národního 

úřadu pro 

vysoké školství 

dle zákona č.  

111/1998 Sb., o 

vysokých 

školách a o 

změně a 

doplnění 

některých 

zákonů (zákon o 

vysokých 

školách 

(lyžařský kurz je 

povinným 

předmětem) 

 

 

akreditace 

Národního 

úřadu pro 

vysoké školství 

dle zákona č.  

111/1998 Sb., o 

vysokých 

školách a o 

změně a 

doplnění 

některých 

zákonů (zákon o 

vysokých 

školách 

(lyžařský kurz 

není povinným 

předmětem) 

program celoživotního  

vzdělávání dle zákona č.  

111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění některých 

zákonů (zákon o vysokých 

školách) schválený dle vnitřního 

předpisu PF UJEP děkanem PF 

UJEP 

(mimo rámec studijního 

programu) 

akreditované 

zařízení pro 

odbornosti 

instruktor 

lyžování, číslo 

odbornosti 

098/2014-50 

 

 

http:/www.msmt

.cz/sport-

1/aktualizovany-

seznam-

akreditovanych-

zarizeni-v-

oblasti 

akreditovaný 

bakalářský 

studijní program 

tělesná výchova a 

sport, obor 

tělesná výchova a 

sport  

 

 

 

https://aspvs.isacc

.msmt.cz/ 

akreditovaný 

bakalářský 

studijní program 

výchova,  obor 

pedagogika 

volného času  

 

 

 

https://aspvs.isacc

.msmt.cz/ 

kurz základního lyžování 

 

 

 

 

http://marnosek.wixsite.com/instru

ktorlyzovani/repairs 

Řád celoživotního vzdělávání PF 

UJEP 

 

  

https://aspvs.isacc.msmt.cz/
https://aspvs.isacc.msmt.cz/
https://aspvs.isacc.msmt.cz/
https://aspvs.isacc.msmt.cz/
http://marnosek.wixsite.com/instruktorlyzovani/repairs
http://marnosek.wixsite.com/instruktorlyzovani/repairs
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Příloha 2: Běžecké tratě v Harrachově (www.skiareal.com) 
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Příloha 3: Běžecké tratě v Peci pod Sněžkou (www.skiresort.cz) 
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Příloha 4: Program předmětu Kurz lyžování na FTVS 

1. den Sjezdové lyžování a běžecké lyžování - klasická technika i bruslení 

odpo  BĚH – všeobecná + specializovaná lyžařská průprava 

večer 

Bezpečnost při lyžařském výcviku 

T/M běh na lyžích – klasická technika + film  

Seminář – mazání lyží 

2. den 

     dopo BĚH – specializovaná průprava + klasická technika 

odpo  BĚH – klasická technika + videoVyjížďka do terénu 

večer 

T/M běh na lyžích – bruslení + film 

Seminář – rozbor videozáznamu 

  

     3. den 

     dopo BĚH – specializovaná průprava + bruslení 

odpo  

BĚH – bruslení + video 

Závod - štafety 

večer 

T/M sjíždění a zatáčení na lyžích + film 

Seminář – rozbor videozáznamu  

  

     4.den 

     dopo SJEZD – specializovaná průprava - společný základ + video 

odpo  SJEZD – specializovaná průprava pro carving + video 

večer Seminář – rozbor videozáznamu 

  

     5. den 

     dopo SJEZD – snowblade (carvingové oblouky) + video 

odpo  

SJEZD – carvingové oblouky 

Specializovaná průprava pro smýkané oblouky 

večer 

Seminář – technologie 

Seminář – rozbor videozáznamu 

  

     6.den 

     dopo SJEZD – smýkané oblouky 

odpo  SJEZD – smýkané oblouky + video 

večer Seminář – rozbor videozáznamu 

  

     7.den 

     

dopo 

SJEZD – procvičení zápočtových požadavků 

Zkoušky z praxe 

odpo  SJEZD – opravné zkoušky z praxe 

večer  Test z teorie 

  

     8. den 

     dopo BĚH – zkoušky z praxe + opravy 

odpo x 

večer x 
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Příloha 5: Program předmětu Lyžování 1 na PedF UJEP 

1. den Sjezdové lyžování i běžecké lyžování - klasická technika i bruslení 

odpo  BĚH - všeobecná lyžařská průprava  

večer 

přednáška: Lyžařská technologie, výstroj, výzbroj, mazání lyží, bezpečnost 

seminář: mazání lyží 

       

2. den      

dopo SJEZD – všeobecná  a  specializovaná lyžařská průprava, oblouk v pluhu 

odpo  BĚH - specializovaná lyžařská průprava, klasika 

večer 

přednáška:  Lyžařské školy, T/M sjíždění a zatáčení  na lyžích  seminář: rozbor 

videozáznamu 

       

3. den      

dopo SJEZD – základní a střední paralelní (snožný) oblouk  

odpo  BĚH – specializovaná průprava, bruslení 

večer přednáška: T/M běh na lyžích  seminář: rozbor videozáznamu, příprava výletu 

       

4.den      

dopo výlet  + zdokonalování techniky běhu na lyžích 

odpo  volno 

večer přednáška: Historie lyžování 

       

5. den      

dopo 

SJEZD – základní a střední paralelní (snožný) oblouk  a opakování 

zkouškových oblouků 

odpo  BĚH – bruslení, klasika opakování  

večer přednáška: Soutěžní disciplíny  seminář: příprava závodu 

       

6.den      

dopo 

SJEZD – opakování zkouškových oblouků, technika krátkého paralelního 

(snožného) oblouku 

odpo  BĚH – bruslení, klasika opakování, závod v běhu 

večer samostudium na test  

       

7.den      

dopo 

SJEZD – procvičení zápočtových požadavků 

Zkoušky z praxe 

odpo  BĚH -zkoušky z praxe , závod 

večer  Test z teorie 

       

8. den      

dopo x 

odpo x 

večer x 
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Příloha 6: Program předmětu Kurz lyžování 2 na PedF UK 

1. den Sjezdové lyžování, běžecké lyžování - pouze bruslení 

odpo  x 

večer Poučení o bezpečnosti 

       

2. den      

dopo SJEZD – seznámení se skiareálem / BĚH – Všeobecná lyžařská průprava, 

projížďka 

 odpo  

večer přednáška: Bezpečnosti na tratích, první pomoc 

       

3. den      

dopo 

SJEZD – carving / BĚH – projížďka + jednodobé a dvoudobé bruslení + video odpo  

večer přednáška: Historie lyžování 

       

4.den      

dopo SJEZD) - snowblade (carvingové oblouky) / BĚH - jednodobé a dvoudobé 

bruslení odpo  

večer přednáška: Mazání lyží  seminář: přípravy didaktických výstupů a výletu 

       

5. den      

dopo 

výlet + zdokonalování techniky běhu odpo  

večer osobní volno  

       

6.den      

dopo SJEZD - rozježdění, metodické výstupy, osobní volno/ BĚH - rozježdění, 

metodické výstupy, nácvik na zápočtové jízdy odpo  

večer osobní volno 

       

7.den      

dopo SJEZD – Zkoušky z praxe 

odpo  BĚH – Zkoušky z praxe, závod 

večer  Test z teorie 

       

8. den      

dopo x 

odpo x 

večer x 
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Příloha 7: Sylabus předmětu Didaktika lyžování a základů snowboardingu na PedF 

UJEP 

Cíl předmětu (anotace) 

Kurz je zaměřen na osvojení didaktických postupů při výuce lyžování, na problematiku 

lyžování ve školní tělesné výchově a na organizování lyžařských zimních kurzů školní 

mládeže. Současně dojde k prohloubení znalostí v oblasti techniky, metodiky a didaktiky 

lyžování s důrazem na carvingové a smýkané oblouky II. etapy základního lyžování. 

Současně je výuka zaměřena na získání specifických dovedností z oblasti základní metodiky a 

didaktiky snowboardingu. Součástí kurzu jsou i metodické výstupy studentů na předem 

zadané téma ze všeobecné a specializované průpravy sjíždění a zatáčení na lyžích a oblouků 

I. etapy základního lyžování. Úspěšným absolvováním teorie a zkoušek z praxe má student 

možnost získat kvalifikaci "Instruktor lyžování". 

Požadavky na studenta 

Podmínkou účasti na Kurzu didaktiky lyžování a základů snowboardingu jsou splněné 

zápočtové požadavky z Kurzu lyžování (2. ročník/ZS).  

Absolvování kurzu v plném rozsahu (100%).  

Praktická ukázka sjíždění a zatáčení na lyžích krátký smýkaný oblouk, carvingový oblouk.  

Praktická ukázka jízdy na snowboardu základní oblouk.  

Metodický výstup na zadané téma.  

Test z teorie.  

Obsah 

Kurz je zaměřen na osvojení didaktických postupů při výuce lyžování, na problematiku 

lyžování ve školní tělesné výchově a na organizování lyžařských zimních kurzů školní 

mládeže. Současně dojde k prohloubení znalostí v oblasti techniky, metodiky a didaktiky 

lyžování s důrazem na carvingové a smýkané oblouky II. etapy základního lyžování. 

Současně je výuka zaměřena na získání specifických dovedností z oblasti základní metodiky a 

didaktiky snowboardingu. Součástí kurzu jsou i metodické výstupy studentů na předem 

zadané téma ze všeobecné a specializované průpravy sjíždění a zatáčení na lyžích a oblouků 

I. etapy základního lyžování. Úspěšným absolvováním teorie a zkoušek z praxe má student 

možnost získat kvalifikaci "Instruktor lyžování".  

 

Přednášky:  

1. Lyžařský sport - historie a technologie (výzbroj, výstroj) carvingu a snowboardingu.  

2. Bezpečnostní a právní aspekty lyžování a snowboardingu.  

3. Technika a metodika carvingu a paralelních smykových oblouků v II. etapě základního 

lyžování.  

4. Technika a metodika jízdy na snowboardu.  

5. Didaktika lyžování.  

6. Lyžování ve školní TV - organizování lyžařských zimních kurzů a zvláštnosti výuky 

lyžování dětí.  

 

Semináře:  
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1. Úprava a mazání lyží a snowboardu, kontrola výzbroje.  

2. Seminář k metodickým výstupům.  

3. Rozbor metodických výstupů.  

4. Rozbory videozáznamů.  

 

Praktická cvičení:  

1. Technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích I. a II. etapy základního lyžování 

carvingové a smýkané oblouky.  

2. Technika a metodiky snowboardingu.  

3. Didaktika sjíždění a zatáčení na lyžích v I. etapě základního lyžování.  

Garanti a vyučující 

• Garanti: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.,  

Cvičící: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.,  PaedDr. Oto Louka, CSc.,  Mgr. Martin Nosek, 

Ph.D.,  PhDr. Martin Škopek, Ph.D.,  

Literatura 

• Základní: Nosek, M., Valter, L, & Louka, O. Instruktor lyžování. Ústí n /L, 2009.  

• Základní: Částka, K., Kolovská, I., & Votík, J. Jak dokonale zvládnout carving. Praha: 

Portál, 2005.  

• Základní: GNAD, T. aj. Kapitoly z lyžování 1.vyd.. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-

246-0241-5.  

• Základní: Louka, O., & Večerka, M. Snowboarding. Praha Grada, 2006.  

• Rozšiřující: BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál 1999. 

ISBN 80-7178-329-3. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-0.  

• Doporučená: Nosek, M. Sjezdové lyžování dětí a mládeže - Multimediální učebnice. 

Ústí n /L, 2008.  

• Doporučená: Nosek, M. Technologie a příprava lyží.. Ústí n/L, 2012. 

On-line katalogy knihoven 

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu 

Student má splněné zápočtové požadavky z kurzu lyžování. 

Získané způsobilosti 

1. Orientuje se v základní lyžařské a snowboardové terminologii, metodice výuky lyžování.  

2. Zná základní metody a postupy nácviku základního, smykového, carvingového a 

snowboardingového oblouku.  

3. Dokáže interpretovat základní didaktické zásady a principy výuky lyžování.  

4. Umí analyzovat a opravit nežádoucí chyby při carvingovém oblouku na lyžích.  

5. Umí analyzovat a opravit nežádoucí chyby při provádění snowboardového oblouku.  

6. Schopen demonstrovat správnou techniku základních a smykových oblouků I. a II. etapy 

základního lyžování.  

7. Dokáže provést rozbor jízdy a opravit nežádoucí chyby základních a smykových oblouků I. 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzU4NgAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzQ0NwAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzM3MwAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzU4NgAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzU4NgAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDIyMDAAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
http://pf.ujep.cz/~nosek/nosek_web/index.html
http://pf.ujep.cz/~nosek/nosek_web/index.html
javascript:%20void(0);
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a II. etapy základního lyžování.  

8. Schopen bezpečně se pohybovat na sjezdovce i se svěřeným družstvem.  

9. Je schopen organizovat skupinu a vybrat vhodný terén pro metodické cvičení z I. a II. etapy 

základního lyžování.  

10. Schopen připravit a vést zimní výcvikový kurz na ZŠ a SŠ.  

11. Schopen demonstrovat postup při úpravě a mazání sjezdových lyží a snowboardu.  

12. Umí využít nabytých kompetencí pro další případné rozšíření znalostí a dovedností v 

problematice.  

Vyučovací metody 

• Demonstrace 

• Nácvik pohybových a pracovních dovedností 

Hodnotící metody 

• Písemná zkouška 

Analýza výkonů studenta 

 

  



 

 

 

10 

Příloha 8 Sylabus předmětu Lyžování 1 na PedF UJEP 

Cíle přemětu (anotace) 

Kurz je zaměřen na všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravu, a dále na techniku 

jednotlivých způsobů běhu na lyžích a jednotlivých oblouků při sjíždění a zatáčení na lyžích v 

etapě základního lyžování. Výuka je realizována formou přednášek, seminářů a praktických 

cvičení. Studenti se v nich seznámí se základní lyžařskou technologií, mazáním lyží, s 

technikou jízdy na sjezdových a běžeckých lyžích. Budou schopni popsat hlavní chyby jízdy 

zaznamenané na videozáznamu. Rovněž budou schopni připravit a vést trasu výletu na 

běžeckých lyžích a budou umět uspořádat závod v běhu nebo slalomu na lyžích. 

Požadavky na studenta  

Absolvování kurzu v plném rozsahu (100%).  

Praktická ukázka běhu na lyžích - Běh střídavý dvoudobý, bruslení dvoudobé.  

Praktická ukázka sjíždění a zatáčení na lyžích - střední smýkaný oblouk, oblouk v pluhu.  

Test z teorie.  

Obsah 

Přednášky:  

1. Lyžařská technologie - výstroj, výzbroj, mazání lyží.  

2. Bezpečnost při vedení lyžařského výcviku, Bílý kodex.  

3. Technika a metodika etapy základního lyžování běh na lyžích klasickou technikou a 

bruslením.  

4. Technika a metodika etapy základního lyžování sjíždění a zatáčení na lyžích, smýkané 

oblouky.  

5. Historie lyžování, soutěžní disciplíny, organizace závodů.  

6. Česká škola lyžování - systém komplexního pojetí výuky lyžování a jiné lyžařské školy.  

 

Semináře:  

1. Lyžařská technologie úprava a mazání sjezdových a běžeckých lyží.  

2. Příprava a organizace výletu.  

3. Příprava závodů v běhu a slalomu dle sněhových podmínek.  

4. Rozbory videozáznamů.  

 

Praktická cvičení:  

1. Všeobecná lyžařská průprava.  

2. Specializovaná lyžařská průprava.  

3. Technika a metodika etapy základního lyžování běh na lyžích klasickou technikou a 

bruslením.  

4. Technika a metodika etapy základního lyžování sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a 

smýkané oblouky.  
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Garanti a vyučující 

• Garanti: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.,  

Cvičící: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.,  Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.,  Mgr. Jan 

Kresta,  PaedDr. Oto Louka, CSc.,  Mgr. Martin Nosek, Ph.D.,  PhDr. Martin Škopek, 

Ph.D.,  PaedDr. Ladislav Valter,  

Literatura 

• Základní: Nosek, M., Valter, L, & Louka, O. Instruktor lyžování. Ústí n /L, 2009.  

• Základní: GNAD, T. aj. Kapitoly z lyžování 1.vyd.. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-

246-0241-5.  

• Rozšiřující: BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál 1999. 

ISBN 80-7178-329-3. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-0.  

• Doporučená: Nosek, M. ). Běh na lyžích - Multimediální učebnice pro instruktory 

školního lyžování.. Ústí n /L, 2006.  

• Doporučená: Gnad, T., & Psotová, D. Běh na lyžích.. Praha Karolinum, 2005.  

• Doporučená: Nosek, M. Sjezdové lyžování dětí a mládeže - Multimediální učebnice. 

Ústí n /L, 2008.  

• Doporučená: Nosek, M. Technologie a příprava lyží.. Ústí n/L, 2012. 

On-line katalogy knihoven 

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu 

ZÁKLADNÍ LYŽAŘSKÉ DOVENOSTI 

Získané způsobilosti 

Student umí:  

- předvést základní způsoby běhu a způsoby sjíždění a zatáčení.  

- připravit lyže k jízdě a dokáža aplikovat vosky dle aspektů mazání  

- popsat a vysvětlit princip sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích.  

- popsat základní historická fakt spojená s vývojem lyžování, lyžařskou terminologii  

Vyučovací metody 

• Demonstrace 

• Nácvik pohybových a pracovních dovedností 

• Aktivizující (simulace, hry, dramatizace) 

  

https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzU4NgAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDI4ODIAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzQ0NwAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDEwNTAAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDEwNTAAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzM3MwAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzU4NgAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDIyMDAAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDIyMDAAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzM3OQAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
http://pf.ujep.cz/~nosek/bezky/index.html
http://pf.ujep.cz/~nosek/bezky/index.html
http://pf.ujep.cz/~nosek/nosek_web/index.html
http://pf.ujep.cz/~nosek/nosek_web/index.html
javascript:%20void(0);
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Příloha 9: Sylabus předmětu Kurzu lyžování 1 na PedF UK  

Anotace 

Internátní forma kurzu v lyžařském resortu. Kurz je zaměřen na první etavu výuky lyžování na 

sjezdových lyžích a na běžeckých lyžích - klasický způsob. Teoretické znalosti a praktické dovednosti 

na lyžích. 

Cíl předmětu 

Cílem předmětu je osvojení si základních dovedností a znalostí  - techniky a metodiky - pro výuku 

etapy základního lyžování. 

Sylabus 

Principy a pravidla  pobytu a pohybu v horách, vedení družstva v terénu, první pomoc, horská služba. 

Výzbroj a výstroj, údržba a mazání lyží. Hry na sněhu, technika a metodika základní etapy lyžování na 

sjezdových lyžích, běžky - klasický způsob. 

Vstupní požadavky 

Zvládnutí základních lyžařských dovednosti na sjezdových i běžeckých lyžích. 

Podmínky zakončení předmětu 

Oblouk v pluhu, oblouk z přívratu vyšší lyží, smýkaný oblouk. Běh střídavý dvoudobý, běh s odpichem 

soupaž, závod v běhu na lyžích. 
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Příloha 10 Sylabus předmětu Kurz lyžování 2 na PedF UK  

Anotace 

Zdokonalování sjíždění a zatáčení, běh na lyžích, výuka lyžování ve školních podmínkách. Po 

úspěšném absolvování a vykonání zkoušky z lyžování udělení licence instruktor lyžování. 

Literatura 

Brtník,J. a kol. Hry na sněhu. Praha: Portál, 1999. 

Gnad,T. a kol. Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum, 2001. 

Chovanec,F. a kol. Dějiny lyžování. Praha: SPN, 1989. 

Příbramský,M. Lyžování. Praha: Grada, 1999. 

Sylabus 

Zdokonalování sjíždění a zatáčení, běhu na lyžích, výuka lyžování ve školních podmínkách, zvláštnosti 

lyžování dětí, metodické výstupy posluchačů. Organizace lyžařského výcviku a zásady jeho vedení. 

Organizace a řízení lyžařských závodů. Seznámení s ostatními lyžařskými disciplínami, informace o 

snowboardingu, carvingovém lyžování. Ukončení: dovednostní test, písemný test. 
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Příloha 11 Sylabus předmětu Kurz lyžování na FTVS UK  

Anotace 

Kurz je zaměřen na všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravu, a dále na techniku jednotlivých 

způsobů běhu na lyžích a jednotlivých oblouků při sjíždění a zatáčení na lyžích v etapě základního 

lyžování. 

Literatura 

BÍLÝ, M., MATOŠKOVA, P., FINKOVÁ, D. Lyžování - metodika pro hodnocení zápočtových 

požadavků. Praha : UK FTVS, 2009, DVD. Dostupné z: 

MATOŠKOVÁ, P., BÍLÝ, M., PSOTOVÁ, D., POLÁŠKOVÁ, M. Lyžování - zápočtové požadavky. 

Praha : UK FTVS, 2007. DVD. Dostupné z: 

GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha : Karolinum, 2008, 240 s. 

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005, 150 s. 

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : 

Karolinum, 2006, 150 s. 

CHOVANEC, F. Dějiny lyžování. Praha : SPN, 1989, 132 s. 

ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Moderní lyžování. České Budějovice : Kopp, 2005, 125 s. 

MATOŠKOVÁ, P., GNAD, T., POLÁŠKOVÁ, M., BÍLÝ, M. Lyžování - průpravná cvičení pro 

zatáčení a pro běh na lyžích. DVD. Dostupné z: 

Požadavky ke zkoušce 

 

• absolvování kursu v plném rozsahu 

• splnění zápočtových požadavků z praxe - běh na lyžích klasickou technikou a bruslením 

• splnění zápočtových požadavků z praxe - sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a smýkané 

oblouky 

• splnění písemného testu z teorie 

Sylabus 

Přednášky: 

Technika a metodika etapy základního lyžování - běh na lyžích klasickou technikou a bruslením 

Technika a metodika etapy základního lyžování - sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a smýkané 

oblouky 

Lyžařská technologie 

Lyžařský sport a historie lyžování 

Členění lyžařského výcviku 

Bezpečnost při vedení lyžařského výcviku 

Lyžování ve školní TV 

Cvičení: 

Všeobecná lyžařská průprava 

Specializovaná lyžařská průprava 

Technika a metodika etapy základního lyžování - běh na lyžích klasickou technikou a bruslením 

Technika a metodika etapy základního lyžování - sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a smýkané 

oblouky 
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Semináře: 

Lyžařská technologie - úprava a mazání sjezdových a běžeckých lyží 

Rozbory videozáznamů 
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Příloha 12 Program předmětu Didaktika lyžování a základů snowboardingu na PedF 

UJEP 

  sjezdové lyže, snowboard 

1. den x 

odpo  

Přednáška: Bezpečnost, právní aspekty, T/M sjíždění a 

zatáčení na lyžích 

Seminář: Úprava a mazání lyží a snowboardu, kontrola 

výzbroje. 

večer 

     

2. den 

SJEZD – všeobecná  a  specializovaná lyžařská průprava - 

paralelní oblouk (základní, střední) 

dopo SJEZD – krátký smýkaný oblouk, oblouk s přibrzděním 

odpo  

přednáška:  Lyžařský sport, historie  carvingu a 

snowboardingu, lyžařská technologie  seminář: rozbor 

videozáznamu 

večer 

     3. den SJEZD – základní a střední carvingový oblouk (snowblady) 

dopo SNB– všeobecná a  specializovaná průprava, základní oblouk 

odpo  

přednáška: Technika a metodika carvingu a snowboardingu, 

Didaktika lyžování  seminář: rozbor videozáznamu, příprava 

metodických výstupů 

večer 

     4.den SNB – základní oblouk 

dopo 

SJEZD– střední carvingový oblouk a krátký smýkaný oblouk. 

Metodické výstupy  1.část 

odpo  

seminář: rozbor videozáznamu, příprava metodických 

výstupů 

večer 

     5. den SNB – základní oblouk  

dopo 

SJEZD – opakování zkouškových oblouků, technika oblouku 

s přibrzděním, s přeskokem v hlubokém sněhu (dle 

podmínek). Metodické výstupy 2. část 

odpo   Test z teorie 

večer 

     6.den SJEZD - zkoušky z praxe 

dopo SNB - zkoušky z praxe 

odpo  x 

večer 

     7.den x 

dopo x 

odpo  x 
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Příloha 13 Program předmětu Kurz lyžování 1 na PedF UK 

1. den sjezdové lyže, běžecké lyžování - pouze klasická technika 

odpo  BĚH - všeobecná lyžařská průprava  

večer 

přednáška: Lyžařská technologie, výstroj, výzbroj, mazání 

lyží, bezpečnost seminář: mázání lyží 

2. den 

     

dopo 

SJEZD – všeobecná  a  specializovaná lyžařská průprava, 

oblouk v pluhu 

odpo  BĚH - specializovaná lyžařská průprava, klasika 

večer 

přednáška:  T/M sjíždění a zatáčení  na lyžích  seminář: 

rozbor videozáznamu 

3. den 

     dopo SJEZD – základní paralelní (snožný) oblouk  

odpo  BĚH – specializovaná průprava 

večer 

přednáška: T/M běh na lyžích  seminář: rozbor 

videozáznamu, příprava výletu 

4.den 

     dopo 

výlet + zdokonalování techniky běhu odpo  

večer osobní volno 

5. den 

     

dopo 

SJEZD –  střední paralelní (snožný) oblouk  a opakování 

zkouškových oblouků 

odpo  BĚH –  opakování zápočtových požadavků 

večer přednáška: historie, bezpečnost pohybu na horách 

6.den 

     

dopo 

SJEZD – opakování zkouškových oblouků, technika krátkého 

paralelního (snožného) oblouku 

odpo  BĚH –klasika opakování 

večer   

7.den 

     dopo SJEZD – Zkoušky z praxe 

odpo  BĚH - zkousšky z praxe , závod 

večer x 

8. den 

     dopo BĚH – zkoušky z praxe + opravy 

odpo x 

večer x 

 

 

 


