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Abstrakt
Název:

Analýza techniky a metodiky běhu na lyžích zrakově postižených.

Cíl:

Cílem práce je vytvořit soubor průpravných cvičení na sněhu pro nácvik
klasické techniky běhu na lyžích zrakově postižených.

Metody:

Jedná se o empiricko-teoretickou práci, která je založená na analýze
pohybu zrakově postižených při běhu na lyžích klasickou technikou.
Struktura práce je vedena jako kvalitativní výzkum. Pro dosažení
stanoveného cíle jsme použili pozorování, měření v terénu, foto a video
dokumentaci prostřednictvím digitální kamery značky GoPro. Na
základě analýzy pohybu byl každý proband z jednotlivých sledovaných
cvičení ohodnocen a na základě ohodnocení mu bylo přiřazeno
doporučení pro průpravná cvičení na sněhu.

Výsledky:

Zpracováním a následným vyhodnocením rovnovážných a koordinačních
kontrolních cvičení jsme zjistili, že zrakové postižení má rozhodující vliv
na rovnováhu na jedné lyži a koordinaci práce paží a dolních končetin,
a z toho vyplývající technické nedostatky.

Závěr:

Na základě výsledků naší práce jsme navrhli doplňující průpravná
rovnovážná a koordinační cvičení.

Klíčová slova:

zrakové postižení, klasická technika, běh na lyžích

Abstract
Title:

Analysis of the techniques and methodology of cross-country skiing
for the visually impaired.

Aim:

The aim of this thesis is to create a set of training exercises in the
snow for practicing the classic technique of cross-country skiing for
the visually impaired.

Methods:

It is an empirical and theoretical work, which is based on an analysis
of the movement of the visually impaired in cross-country skiing of
classical technique. The structure of the work is led as qualitative
research. To achieve the objective, we used observations, field
measurements, photo and video documentation through digital
cameras GoPro brand. Based on the analysis of movement each
proband was evaluated from particular monitored exercises and based
on the evaluation they got recommendations for training exercises on
the snow.

Results:

With processing and subsequent evaluation of equilibrium and
coordination exercises control, we found that visual impairment has
a decisive influence on the balance on one ski and coordination of
arms and legs which is the source of technical shortcomings.

Conclusion:

Based on the results of our work, we proposed a supplementary
preparatory equilibrium and coordination exercises.

Keywords:

visual impairment, classic technique, cross-country skiing
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1. ÚVOD
Stejně jako přibývá lidí na planetě, je logické s tím spojené přibývání problémů a rizik,
číhajících na každém rohu. Mezi takové problémy bychom mohli zařadit i zdravotní
postižení, která člověka značně omezují a ochuzují ho o kvalitu života, která se občas
jen těžko dá kompenzovat. Jelikož studuji obor zabývající se osobami se specifickými
potřebami, dnes a denně jsem takovýmito lidmi obklopována a pojem „zdraví“ je mi
daleko vzácnější než kdykoliv předtím. Ráda se s těmito lidmi stýkám, jelikož jejich
přítomnost a práce s nimi je nesmírně obohacující a pomoc jim velmi zahřívající.
Z tohoto důvodu jsem zaměřila tuto práci i na jednu skupinu z nich a to jsou zrakově
postižení.
Běh na lyžích patří mezi jednu z nejstarších lyžařských disciplín, která je dnes známá
a velmi oblíbená po celém světě. Méně známý je běh na lyžích pro zrakově postižené,
který zabírá menší místo popularity, ačkoliv jsou výkony v této disciplíně občas
obdivuhodnější a zasloužily by si většího světla na scéně. Obdivuhodnějšími se stávají
právě proto, že ačkoliv podmínky, technika nebo vybavení jsou takřka stejné pro vidící
i zrakově handicapované, ve skutečnosti jsou mezi těmito dvěma skupinami obrovské
rozdíly a konečný výkon si projde naprosto odlišným postupem přípravy a časovou
vytížeností, což obyčejný divák většinou nevnímá a nedokáže si představit. Rozdíly se
samozřejmě týkají i vzniku a klasifikace zrakového postižení, což s sebou nese značnou
míru individuality.
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2. TEORETICKÉ POZNATKY
2.1 CHARAKTERISTIKA ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ
Pro rozvoj každého člověka je velmi důležitý přísun informací, které přijímá ze svého
okolí a jistým způsobem zpracovává, reaguje na ně a podle nich uzpůsobuje
své chování.
Příjem informací z vnějšího prostředí je zprostředkován činností a součinností všech
analyzátorů. Pokud dojde k poruše nebo ztrátě některého analyzátoru, nastává stav,
kdy dochází k nedostatku příjmu informací, což může značně změnit celkový rozvoj
osobnosti. Za normálních okolností největší procento informací poskytuje zrak.
Edelsberger a Kábele tvrdí, že podle většiny autorů je to 75 % až 80 % všech spontánně
získaných informací, někteří prý udávají procento ještě vyšší. Dále se získává 15 %
informací sluchem, 6 % hmatem, chuťovým analyzátorem 3 % a čichovým 2 %
informací (Ludíková, 2003).

2.1.1 Vyšetření zraku
Vyšetřovat zrak je vhodné pravidelně nejméně 1x za tři roky u dospělých osob a jednou
za rok u dětí a mladistvých osob do 18 let. Během vyšetření zraku nejčastěji zkoumáme
zrakovou ostrost, velikost zorného pole, barvocit, kontrastní citlivost a adaptaci
na světlo a tmu (Trnka, 2012).
Zraková ostrost
Podle zrakové (úhlové) ostrosti je definován vizuální handicap. Zraková ostrost
se vyjadřuje tzv. vizem udávaným zpravidla v podobě zlomku, který udává poměr
vzdáleností přečteného znaku dotyčným jedincem ve srovnání s jedincem zdravým
(Lieberman, Cowart, 1996).
První číslo ve zlomku vyjadřuje vzdálenost v metrech, ze které je vyšetřovaná osoba
schopna rozlišit písmena, čísla nebo symboly. Druhé číslo vyjadřuje vzdálenost
v metrech, ze které je osoba s nepostiženým zrakem schopna přečíst text. Vizus
zdravého oka je 6/6 (1,0) a vizus osoby se zrakovým postižením je např. 6/60 (0,1).
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Vyšetření zrakové ostrosti do dálky se provádí nejčastěji na Snellenových optotypech,
které jistě dobře známe. Jsou to tabulky s řadami postupně se zmenšujících znaků –
písmeny, čísly nebo symboly na vzdálenost 5 m nebo 6 m, resp. na vzdálenost 3 m
u dětí do 6 let.
Zraková ostrost do blízka se vyšetřuje na vzdálenost 40 cm na optotypech do blízka,
nejčastěji se používají Jaegerovy tabulky se souvislým textem, jehož odstavce jsou
vytištěny v různé velikosti a označeny pořadovými čísly. Normální zraková ostrost
do blízka se rovná Jaegerově tabulce č. 1 (Trnka, 2012).
Při vyšetření je nutné dokonale zakrýt jedno a následně druhé oko, neboť se vždy
zkoumá každé oko zvlášť (Valenta a kol., 2003).
Velikost zorného pole
Zorné pole se může v důsledku zrakové vady zužovat, může být omezeno nebo v něm
může docházet k lokálním výpadkům (skotomům). Vyšetření velikosti zorného pole se
provádí perimetrem pomocí bílých a barevných světelných bodů v úhlových stupních.
Pacient fixuje vyšetřovaným okem bod přímo před sebou a sděluje, ve kterých částech
prostoru vidí pohybující se značku a kdy mu již značka ze zorného pole zmizela (Trnka,
2012).
I toto vyšetření se provádí každým okem zvlášť. Pokud se projeví porucha zorného
pole, dochází zejména ke zhoršení orientace osoby v prostoru (Valenta a kol., 2003).
Barvocit
Barvocit se zkoumá pomocí pseudoizochromatických obrázků (Stillingovy-Hortegovy
tabulky, Išiharovy tabulky). Pro přesnější vyšetření slouží Farnsworthův-Munsellův
100-hue test, který se skládá z 85 barevných terčů kontrastního jasu a sytosti. Náhodně
promíchané terče se sestavují do správného pořadí tak, aby barevný rozdíl mezi dvěma
sousedními terči byl co nejmenší.
Nejčastější poruchou barvocitu je špatné rozlišování dvou základních barev – červené
a zelené. V případě poruchy vnímání červené barvy se jedná o protanopii, porucha
vnímání zelené barvy se nazývá deuteranopie. Vzácnější je porucha vnímání barvy
modré, tritanopie (Trnka, 2012).
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Kontrastní citlivost
Vyšetření kontrastní citlivosti slouží k upřesnění stupně porušení funkce sítnice, které je
vnímáno jako zhoršené vidění za šera. K takovému vyšetření se používají tabulky,
v nichž jsou písmena v postupně se snižujícím kontrastu (Trnka, 2012).

2.1.2 Příčiny vzniku zrakového postižení
Zraková vada manipuluje s vývojem jedince se zrakovým postižením v závislosti
na charakteru, závažnosti vady, na fázi života, ve které vada vznikla a na její etiologii.
Každé zrakové postižení má své specifické znaky, které ovlivňuje vývoj zrakově
postižené osoby a její další život. Tyto vady, postižení i poruchy se mohou týkat všech
částí zrakového aparátu, prostřednictvím kterých uplatňujeme své zrakové funkce
(Janečka, Bláha, 2013).
Nejčastěji používané a nejlépe pochopitelné dělení příčin vzniku zrakového postižení je
na vady vrozené a zrakové vady získané v průběhu života.
Vrozené zrakové vady
Vrozené vady jsou zjišťovány u asi 2 % všech novorozenců a v průběhu dalšího života
bývá odhaleno dalších 0,5 % případů zrakového postižení, které se bezprostředně
po narození neprojevily. Vrozené vady mohou být způsobeny dvěma vlivy: exogenními
(vnější vlivy) nebo endogenními (vliv dědičnosti).
Dědičnost, která zde hraje velkou roli, ovlivňuje asi 20 % všech vrozených vad a v jejím
důsledku dochází ke vzniku mnoha různých onemocnění (atrofie zrakového nervu,
degenerativní onemocnění sítnice, těžká krátkozrakost, vrozený šedý či zelený zákal,
vrozený glaukom, albinismus).
Ke zrakové vadě může dojít také během těhotenství, v průběhu nebo těsně
po porodu působením teratogenů neboli exogenních činitelů. Ty se vyskytují v podobě
mechanických, fyzikálních nebo chemických vlivů, poruch výživy nebo metabolismu
matky. Mezi takové činitele můžeme zařadit účinky drog, alkoholu, kouření nebo léků
užívaných v průběhu těhotenství, celou řadu onemocnění, ať už se jedná o vrozený šedý
zákal vzniklý v důsledku onemocnění matky zarděnkami v průběhu těhotenství nebo
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o

retinopatii nedonošenců, která vzniká u předčasně narozených dětí působením

zvýšené koncentrace kyslíku v inkubátoru (Skaunicová, 2010).
Získané zrakové vady
Zrakové vady získané tvoří bezpochyby velkou skupinu, která zahrnuje celou řadu
nemocí. Mohou vznikat například jako následek revmatického onemocnění, angíny,
roztroušené sklerózy nebo tuberkulózy. K poškození zraku dochází také po prodělání
infekčního nebo nádorového onemocnění oka, diabetu (diabetická retinopatie) nebo
jako následek úrazu hlavy, který jedince ohrožuje v každém věku. Také stárnutí může
způsobovat zhoršení zraku (Skaunicová, 2010).

2.1.3 Nejčastější zrakové vady
Refrakční vady
Stav, kdy dochází k nepoměru mezi lomivostí oka a jeho délkou. Malé refrakční vady si
oko koriguje samo. Zato velké refrakční vady postižený není schopen korigovat sám,
jsou provázeny poklesem zrakové ostrosti, a proto je nutné tyto vady korigovat korekční
pomůckou, jako jsou brýle nebo kontaktní čočky.


Myopie - krátkozrakost



Hypermetropie - dalekozrakost



Astigmatismus - nerovnoměrné zakřivení rohovky

Poruchy sítnice


Retinopatie nedonošených (ROP) – poškození sítnice přívodem kyslíku
do inkubátoru



Diabetická retinopatie – v důsledku diabetes mellitus

Poruchy zrakového nervu


Atrofie zrakového nervu - nerv odumírá a výsledkem je pokles vidění,
barevného vidění a světelné percepce
-

příčiny: dědičnost, úrazy, intoxikace, zánětlivá onemocnění nebo
tumory
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Zánětlivá postižení zrakového nervu - v průběhu hojení se nervová vlákna
nahrazují vazivem, což způsobuje úbytek vidění až ztrátu zraku
-

příčiny: TBC nebo vrozené luetické onemocnění

Katarakta (šedý zákal)
Poškození (zakalení) čočky, většinou kombinace s dalšími vadami (např. retinopatie,
hluchota).
- příčiny: vrozené onemocnění buď dědičné, nebo vzniká během embryonálního
vývoje následkem nitroočních infekcí, při intoxikaci nebo během infekčních
onemocnění matky během těhotenství (Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.,
2008)
Glaukom (zelený zákal)
Onemocnění, při kterém dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Jelikož
zrakový nerv v sobě vede veškeré informace o obrazech, které dopadají do našeho oka,
jeho poškození má za následek částečnou nebo úplnou ztrátu zraku.
-

příčiny: hlavní příčinou je zvýšený nitrooční tlak (Zelený zákal
(glaukom) a jeho léčba, 2015)

Albinismus
Nedostatek očního pigmentu.
-

příčiny: vrozená dědičná vada

Nystagmus
Nezáměrný kmitavý pohyb jednoho nebo obou očí, častá kombinace s dalšími vadami.
-

příčiny: vrozená vada, ale děti mohou mít normální vidění do blízka
i do dálky

Úrazy oka


cizí tělesa, poleptání, popáleniny (Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.,
2008)
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2.1.4 Osoby se zrakovým postižením
Zrakově postižené osoby jsou osoby s různými druhy a stupni snížených zrakových
schopností a rozumí se jimi pouze osoby, u nichž zraková vada přináší závažná omezení
v oblasti samostatného života a pracovního uplatnění (k odstranění vady zraku
nepostačují brýle apod.) (Trnka, 2012).
Osoby se zrakovým postižením dělíme na osoby nevidomé, prakticky nevidomé
a slabozraké. Nevidomost znamená absenci tvarového vidění, přičemž schopnost
rozlišovat světlo a tmu může být zachována. Praktická nevidomost, resp. zbytky zraku
vyjadřuje deficit zrakových funkcí v rozsahu méně než 4 % běžné kapacity až po
zachování jakékoli schopnosti vizuální diferenciace. Slabozrakost je omezení zrakových
funkcí na úroveň 15-5 % běžné kapacity (Vágnerová, 2012).
V oblasti klasifikace osob se zrakovým postižením se vyskytuje řada kritérií a měřítek,
dle kterých lze tyto osoby nějakým způsobem rozčlenit, klasifikovat či zahrnout
do určitých podskupin (Finková, 2012).
Podle mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
se zrakové postižení rozděluje do pěti kategorií. Podle této klasifikace by se měly
správně nazývat skupiny lidí se zrakovým postižením: lidé středně slabozrací, lidé silně
slabozrací, lidé s těžce slabým zrakem, lidé prakticky nevidomí, lidé (úplně) nevidomí
(viz Tabulka 1) (NICM, 2014).
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Tabulka 1 Klasifikace zrakového postižení podle WHO (Světové zdravotnické organizace)
(SONS, 2002)
Druh zdravotního postižení

Kategorie
1.

Střední slabozrakost
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10

2.

Silná slabozrakost
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20

3.

Těžce slabý zrak
a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50
b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů nebo jediného
funkčně zdatného oka pod 45 stupňů

4.

Praktická slepota
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo
omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost
není postižena

5.

Úplná slepota
ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování
světlocitu s chybnou světelnou projekcí

2.1.5 Sportovní klasifikace
Pro účely organizování pohybových aktivit se klasifikace podle WHO (viz Tabulka 1)
nejeví jako vhodná. Úzce vymezená pásma stupňů (tříd) postižení by se stala
limitujícím faktorem pro dostatečný počet účastníků, čímž by mohla ohrozit samotnou
podstatu soutěžení, a proto IBSA vymyslela kompromisní variantu (viz Tabulka 2),
která tyto hranice pro soutěžení rozšiřuje, ale stupně postižení respektuje v případech,
kde je to nutné. Tato klasifikace obsahovala tři kategorie postižení, dříve označované
jako A, B, C (Sherrill, 1993), nyní B1, B2, B3 (Lieberman, 2005).
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Zrakově postižené osoby soutěží pod hlavičkou IBSA (International Blind Sport
Association, Mezinárodní sportovní asociace pro nevidomé, založena v roce 1980).
Klasifikaci zrakově postižených provádí certifikovaný lékař (oftalmolog nebo
optometrista), která platí většinou 3 roky.
Klasifikace se vždy aplikuje na lepším oku a s co nejlepší korekcí (tj. klasifikuje se
s brýlemi či kontaktními čočkami, ať už s nimi chce sportovec soutěžit či nikoliv).
Zrakově postižení sportovci s poruchou zraku v rozsahu od částečného postižení
(slabozrakosti) až po úplnou nevidomost mají tři „medicínské“ třídy B1, B2, B3. Tyto
třídy jsou dány ztrátou světlocitu, zrakovou ostrostí a omezením zorného pole (Daďová
a kol., 2008).
Tabulka 2 Medicínské třídy u zrakově postižených podle IBSA (Daďová a kol., 2008)
Třída

Popis

B1

Nevidomý – bez světlocitu obou očí až po světlocit, ale neschopnost rozeznat tvar ruky
z jakékoli vzdálenosti nebo jakéhokoli směru.

B2

Osoba se zbytky zraku – od schopnosti rozeznat tvar ruky až po zrakovou ostrost 2/60
a/nebo zorné pole menší než 5 stupňů.

B3

Slabozraký – od zrakové ostrosti nad 2/60 až po zrakovou ostrost 6/60 a/nebo zorné pole
větší než 5 stupňů a menší než 20 stupňů.

Zrakově postižený sportovec je po provedení klasifikace zařazen do příslušné kategorie
a zároveň je mu přidělen statut kategorie („Sport Class Status“):
a) NEW (N) – sportovec, zatím neklasifikován na mezinárodních závodech.
b) REVIEW (R) – klasifikovaný sportovec na mezinárodních závodech, ale nutné
přezkoumání jeho zdravotního stavu.
c) CONFIRMED (C) – klasifikovaný sportovec na mezinárodních závodech, jehož
opakované přezkoumání jeho zdravotního stavu není nutné (Trnka, 2012).
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2.1.6 Osoby se zrakovým postižením a pohybová aktivita
S úbytkem a ztrátou zraku dochází k ubývání smyslových podnětů, což vede ke snížené
potřebě pohybu. V mnoha případech znamená menší potřeba pohybu obavy a strach
z možného zranění. S nedostatkem pohybu souvisí oslabení pohybového systému
člověka a s tím spojené svalové dysbalance (nerovnováha) a tím i vadné držení těla.
Již nepatrná porucha zraku může být důsledkem poruchy rovnováhy či poklesu úrovně
pohybových schopností. Trvalé těžké postižení zraku potom způsobuje poruchy svalové
koordinace a prostorové orientace.
Při získané zrakové vadě v průběhu života dochází k narušení nebo i ztrátě získaných
pohybových stereotypů, které osoby se ztrátou zraku nedokáží adekvátním způsobem
obnovit ani racionálním způsobem realizovat. Je narušen stereotyp postury, lokomoce
i manipulačních schopností a to velice zásadním způsobem. Překonání těchto
všestranně nevýhodných podmínek pohybového chování vyžaduje promyšlené postupy
rehabilitace a vstřícnost okolí zejména po odborné stránce modifikací reálných
podmínek, které jsou však u každého individuální.
U zrakově postižených osob se často objevují tyto vady držení těla – předklon hlavy
nebo její nachýlení do strany, ramena nachýlená vpřed, zvýšená kyfóza (prohnutí páteře
dozadu) v horní hrudní páteři, skoliotické držení, zvýšená bederní lordóza (prohnutí
páteře dopředu) s vystupujícím břichem a pánví sklopenou vpřed.
Význam zraku pro pohybovou činnost člověka je značný a nenahraditelný. Zrak
neslouží pouze jako zprostředkovatel informací z okolí, na základě nichž člověk provádí
volní (řízené) pohyby, ale kontroluje i samotný průběh pohybu a jeho výsledek, takže
funguje jako zpětná vazba. Proto spočívá velký rozdíl v pohybových možnostech osoby
nevidomé, osoby se zbytky zraku nebo osoby slabozraké. Osoba se zrakovým
postižením, která nemá možnost kontrolovat své pohyby zrakem, je odkázána na
informace z proprioreceptorů, které informují o napětí v jednotlivých svalových
skupinách a tím o prováděném pohybu.
Pro uchování a případný rozvoj motorických stereotypů a stávajících pohybových
dovedností je žádoucí, aby se zrakově postižené osoby věnovaly pohybovým aktivitám,
které pozitivně ovlivňují jejich psychiku, sebevědomí a chuť do života. Ke zdravotně
orientované zdatnosti vedou dvě protínající se cesty, z nichž první je objektivně
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zaměřena na objem a intenzitu pohybové činnosti. Druhá cesta je subjektivně zaměřena
a přináší potěšení z pohybu, dobrou náladu, chuť pokračovat v tréninku, pocit
objevování své výkonnosti, napětí z očekávání změny výkonu nebo snížení hmotnosti.
Závažným důsledkem u většiny zrakově postižených osob je totiž zpravidla změna
životního stylu, celkové pohybové chování a nadměrná obezita.
Nezbytnou podmínkou pro provozování sportu u osob se zrakovým postižením je
vyjádření očního a praktického (sportovního) lékaře k zamýšlené sportovní aktivitě vůči
charakteru a možnému vývoji zrakové vady. Např. u poruch sítnice a vybraných typů
glaukomu jsou kontraindikovány skoky, údery do hlavy a vysoká fyzická zátěž (např.
v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku).
Doporučovanými sportovními aktivitami pro většinu sportovců se zrakovým postižením
jsou zejména běh na lyžích, bowling, kuželky, lukostřelba, plavání, tandemová
cyklistika, vodní sporty, zvuková střelba, turistika, showdown a šachy. Oblíbený je
fotbal, atletika a typický sport pro zrakově postižené, goalball (Trnka, 2012).
Zrakové znevýhodnění osob se zrakovým postižením všech stupňů jsou výraznou
komplikací pro tělesnou výchovu, sport i pohybovou tělocvičnou rekreaci. Z tohoto
důvodu je důležité vědět:


jak dotyčný se zrakovým postižením vidí



jaká zdravotní rizika vyplývají z konkrétní zrakové vady



jaké hrozí potencionální nebezpečí plynoucí z nevhodných a nevhodně
prováděných aktivit



jedná-li se o zrakovou vadu stacionární, či progresivní (Janečka, Bláha, 2013)
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2.2 METODIKA NÁCVIKU KLASICKÉ TECHNIKY BĚHU NA
LYŽÍCH

2.2.1 Běh na lyžích bez zrakového postižení
Rozsah výuky běhu na lyžích z vývojového hlediska členíme na dvě etapy – etapu
základního lyžování a etapu závodního lyžování.
V etapě základního lyžování je cílem nácvik celého rozsahu a obsahu běžecké
techniky s pozvolným přechodem do etapy závodního lyžování. Rozsah a obsah
techniky běhu na lyžích v této etapě se uplatňuje ve sféře rekreačního a sportovního
běhu na lyžích, při lyžařské turistice i v dalších formách zimních aktivit spojených
s během na lyžích (viz Tabulka 3).


1. část etapy základního lyžování – úkolem je zvládnout základní lyžařské
dovednosti a základní způsoby běžecké techniky


součástí je nácvik všeobecné lyžařské průpravy, specializované průpravy
pro běh na lyžích, nácvik základních způsobů běhu a ostatních běžeckých
dovedností



2. část etapy základního lyžování – úkolem je rozšířit rejstřík lyžařských
dovedností a nácvik navazujících způsobů běžecké techniky

V etapě závodního lyžování je cílem maximální sportovní výkon v běhu na lyžích.
Tato etapa obsahuje nácvik způsobů běžecké techniky v závislosti na funkčním rozvoji
organismu a nácvik

rozšiřujících pohybových dovedností, které se uplatní

v podmínkách závodní tratě (Gnad a kol., 2008).
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Tabulka 3 Struktura výuky klasického běhu na lyžích v etapách základního lyžování
(Gnad a kol., 2008)
1. část etapy základního lyžování
VŠEOBECNÁ LYŽAŘSKÁ PRŮPRAVA
SPECIALIZOVANÁ LYŽAŘSKÁ PRŮPRAVA
Ostatní běžecké dovednosti

Klasická technika

výstupy (stoupavým krokem)

Základní střídavý běh dvoudobý

brždění
sjíždění (v pohotovostním nebo

Základní soupažný běh jednodobý

odpočinkovém postoji)
změny směru (oblouky v pluhu)
zrychlování (odpichem soupaž)
2. část etapy základního lyžování
Zdokonalování jednotlivých způsobů běhu

výstupy (stoupavým, prostým během)
sjíždění (ve sníženém, nízkém postoji)

klasickou technikou

změny směru (přešlapováním, oblouky,
telemarkem)
Napojování jednotlivých způsobů běhu

Zdokonalování techniky ostatních
běžeckých dovedností

klasickou technikou

Napojování jednotlivých způsobů běžecké techniky

Všeobecná lyžařská průprava
Tato průprava je základem nácviku veškerých dovedností při lyžování, tedy i běhu
na lyžích. Jejím cílem je osvojení základních lyžařských dovedností a získání
komplexních lyžařských vjemů, které jsou nezbytné a důležité pro další rozvoj lyžaře.
Obsah všeobecné lyžařské průpravy je shodný pro všechny formy lyžování
a nacvičujeme zde následující pohybové dovednosti:


seznámení a manipulace s lyžařskou výzbrojí (seznámení s lyžařskou výzbrojí,
nošení lyží a holí, držení holí, připínání a odepínání lyží)



postoje a pohyby na lyžích na místě (základní lyžařský postoj a jeho obměny)
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pády a vstávání (pád přisednutím stranou na hýždě, zdvih pomocí opory o ruce
či hole)



obraty (na rovině, na svahu, opakovanými přívraty a odvraty, přednožením,
zanožením, výskokem)



pohyb na lyžích (na rovině, na svahu, sunem, skluzem)



výstupy

(po

spádnici,

šikmo

svahem,

s

přídupem,

jednostranným

a oboustranným odvratem, stranou)


sjíždění (po spádnici, šikmo svahem, po jedné a obou lyžích, atd.)



brzdění (jednostranným a oboustranným přívratem, sesouváním)



zastavení vzpříčením z pluhu (pro pokročilejší)



odšlapování (k zastavení ze sjezdu šikmo a ze sjezdu po spádnici)



bruslení (bez odpichu holemi jako test rovnováhy)



oblouky v pluhu (jako změna směru jízdy, regulace rychlosti jízdy)



přejíždění terénních nerovností a terénní skok (při přejíždění boulí, muld, atd.)
(Gnad a kol., 2008)

Specializovaná lyžařská průprava
Tato průprava je navazující na všeobecnou lyžařskou průpravu a jejím obsahem je
zdokonalování již získaných pohybových dovedností a nácvik specifických dovedností
pro běh na lyžích.
Pohybové dovednosti nacvičované ve specializované průpravě jsou jednodušší na
provedení než komplexní pohybová struktura celého způsobu běhu a patří mezi ně tyto:


vychylování těžiště těla (vertikální pohyb do strany až nad skluzovou lyži)



skluzová rovnováha v jednooporovém postoji (v paralelním postavení lyží pro
klasickou techniku)



odraz (z plochy lyže pro klasickou techniku)



odpich holemi (střídavý, soupažný) (Gnad a kol., 2008)
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Nácvik základních způsobů běhu a ostatních běžeckých dovedností
Etapa základního lyžování vyučuje pro běh na lyžích mimo jiné i široký rejstřík
způsobů běžecké techniky na základě rozšiřování a zkvalitňování již získaných
lyžařských pohybových dovedností.
Techniku běhu na lyžích dělíme podle určitých kritérií na různé způsoby:


způsoby běhu (vlastní lokomoce, podle terénu se způsob běhu kombinuje
s cílem jet co nejrychleji, plynule a účelně)



výstupy (modifikace některého způsobu běhu, základní výstupy z všeobecné
lyžařské průpravy)



sjíždění (základní, pohotovostní, snížený, nízký, odpočinkový postoj)



změny směru (odšlapování, přešlapování, oblouky v pluhu, snožné oblouky,
z přívratu vyšší lyží)



brzdění (jednostranný a oboustranný přívrat, sesouvání)



zrychlování (zvýšení frekvence pohybů, zvětšení intenzity odrazu, snížení
čelního odporu vzduchu, soupažný odpich)

Kromě klasické techniky běhu je nedílnou součástí běžecké techniky i nácvik
dalších pohybových dovedností, které mohou vycházet i z techniky bruslení, jež
jsou nezbytné pro bezpečnou jízdu v jakémkoliv terénu (Gnad a kol., 2008).

2.2.2 Běh na lyžích se zrakovým postižením
Všeobecná lyžařská průprava
Před zahájením nacvičování klasické techniky běhu na lyžích je potřeba projít
všeobecnou lyžařskou průpravou, složenou ze základních pohybových dovedností,
potřebných pro osvojení techniky samotné. Obzvláště velký důraz na všeobecnou
lyžařskou průpravu je kladen u nevidomých začátečníků, kteří se teprve seznamují
s novou pohybovou činností, o níž dosud neměli žádnou konkrétní představu.
Nácvik pohybového projevu pro úspěšné zvládnutí běžeckých technik můžeme, ještě
před všeobecnou lyžařskou průpravou, využít i na suchu. Předností suché přípravy je, že
si zrakově postižení jedinci mohou osvojit celou řadu pohybových dovedností
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ve zjednodušených podmínkách a v klimaticky příznivém období. Jeden z modelů
suché přípravy obsahuje tři následující oblasti: kondičně zaměřená cvičení, koordinačně
zaměřená cvičení, nácvik rovnováhy. Pokud tuto přípravu vynecháme a začneme
až s přípravou v zimě na sněhu, musíme počítat s tím, že obvyklé trvání zvládnutí
základních prvků běžeckého lyžování bude zdlouhavější (Janečka, 2005).

Metodika nácviku
Postup nácviku:


seznámení se s lyžařskou výzbrojí



chůze na lyžích



pády a vstávání



obraty



výstupy



sjíždění



brždění



odšlapování (Hruša a kol., 1999)

Seznámení se s lyžařskou výzbrojí
Počátečním úkolem je seznámení se s tvarem lyží a funkcí lyžařského vázání.
Bezpečné připínání a odepínání lyží a správné nošení lyží a holí jsou dalšími úkoly.
Vždy si musíme připínat botu do očištěného vázání a zacházet s lyží tak, aby nám
neujela. Což znamená, že na svahu si nejdříve připínáme vyšší lyži, poté se o 180º
otočíme a připneme lyži druhou. Podobně je tomu tak u odepínání, nejdříve se
věnujeme lyži vyšší, kterou zabezpečíme před ujetím, a poté odepneme lyži druhou.
Mimo jiné sem patří i manipulace s lyžařskou výzbrojí, která zahrnuje správné držení
holí. Nejprve je potřeba provléknout ruku zespoda poutkem hole a poté přes poutko
uchopit držadlo. Poutko hole musí být upraveno na správnou délku, jelikož umožňuje
pevné sevření držadla a zároveň uvolnění hole při zášvihu paže (Hruša a kol., 1999).
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Chůze na lyžích
Základní postoj na lyžích představuje postoj vzpřímený, pohled směřuje vpřed.
Hmotnost těla je rovnoměrně rozložena na plochách lyží, kdy kolena jsou mírně
pokrčená, paže podél těla a hole směřují vzad. Šířka rovnoběžných lyží od sebe je 15 20 cm.
Chůze na běžeckých lyžích umožňuje nejjednodušší pohyb na sněhu a tvoří základ
nácviku rovnováhy ve skluzu. Chůze sunem a skluzem ukazuje pohyby pánve, trupu,
dolních končetin a paží jako totožné s chůzí bez lyží, kdy trup je mírně předkloněný,
dolní končetiny a paže mírně pokrčené. Odlehčená lyže se při pohybu nezvedá
od sněhu, ale pouze se sune vpřed. Současně se s ní pohybuje vpřed protilehlá paže
a hůl se zapichuje na úrovni vázání lyže.
Paže pracují střídavě jako při chůzi bez lyží. Chůze sunem a skluzem tvoří základ
nácviku odrazu z plochy lyže, běžeckých kroků a způsobů běhu klasickou technikou.
Nejprve probíhá cvičení s instruktorem, kdy se žák pohybuje ve vyfrézované stopě
přidržujíc se za předloktí instruktora a hole drží ve vnější ruce. Později se instruktor
přesune vedle sportovce či za něj (Hruša a kol., 1999).
Častá chyba v kategorii B1 a částečně i B2 je ve vnímání a rozlišování postavení lyže na
ploše a hraně. Tento pohybový úkol souvisí s vizuální kontrolou pohybu a je
zabezpečován pohybem poměrně malých svalových skupin, což bývá problém. „Míra
a rozsah pohybu jsou bez zrakové kontroly velmi špatně odhadnutelné. Děti buď stojí
na plné ploše lyže a místo postavení lyže na hranu opírají o sebe kolena nebo vykloní
chodidlo příliš, až stojí na vnitřním kotníku.“ Náprava je v ukázce správného rozsahu
pohybu na volné lyži nebo využití pohybu dlaní, které jsou přiložené k podložce,
a pomocí nich simulujeme přechod lyže z hrany na plochu (Janečka, 2005).

Pády a vstávání
Pády nacvičujeme nejprve na rovině s instruktorem a bez holí, kdy se žák přidržuje
instruktora stojícího vedle něj za bližší paži a druhý bok. Nejdříve dojde ke snížení do
dřepu a položení na bok vedle lyží. Instruktor pomáhá žákovi za obě ruce do stoje. Poté
se žák pokouší sednout na sníh sám vedle lyží a vstát vlastní oporou o ruce nebo hole.
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Pokud je při jízdě pád nevyhnutelný, spadneme na bok stejně jako při nácviku a pomocí
přemístění lyží do vrstevnice se pokusíme vstát opět stejným způsobem (Hruša a kol.,
1999).

Obraty
Pokud vykonáme palcem u nohy nepatrný pohyb v rozsahu několik centimetrů
do strany, lyže se na jejím konci vychýlí o několik desítek centimetrů. Ze začátku je
tato skutečnost při poměrně malém rozsahu pohybu bez zrakové kontroly velmi špatně
vnímatelná. „Vnímání“ délky lyže je proto důležitou součástí při paralelním vedení lyže
a při obratech (Janečka, 2005).
Obraty na rovině
Uskutečňujeme je přešlapováním přívratem, kdy střed otáčení tvoří špičky lyží, kolem
kterých se otáčíme opakovaným přemisťováním jedné lyže do přívratu a přisouváním
druhé. Můžeme je také provést přešlapováním odvratem, kdy střed otáčení tvoří patky
lyží, kolem kterých se otáčíme opakovaným přemisťováním jedné lyže do odvratu
a přisouváním druhé. Oba obraty můžeme provádět s oporou i bez opory o hole.
Existují i složitější obraty na rovině, které uskutečníme přednožením nebo překročením.
Tyto obraty se však lyžařům se zrakovým postižením nedoporučují pro svoji náročnost
na rovnováhu a pohybovou koordinaci (Hruša a kol., 1999).
Obraty na svahu
Obracet se musíme občas i na svahu a to pomocí přešlapování přívratem, kdy obrat
provádíme z postoje na vrstevnici. Lyže přivracíme špičkami ze sněhu, hole jsou
zapíchnuté před špičkami lyží a slouží jako opora. Tento obrat používáme při obratu
o 180º nebo před zahájením sjezdu. Dalším z obratů na svahu je obrat přešlapováním
odvratem, kdy hole zapíchneme u patek lyží a přešlapujeme kolem patek, čelem
ke svahu. Takto se obracíme při výstupech (Hruša a kol., 1999).
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Výstupy
Výstupy chůzí
Do mírného kopce můžeme uskutečnit výstup chůzí přímo po spádnici nebo šikmo
svahem, tak jak nám umožňují stoupací vosky. Používáme kratší kroky, intenzivněji
pracujeme pažemi a hole zapichujeme více vzadu. Nejprve cvičíme s instruktorem
s dotykem za předloktí, později bezkontaktně, kdy se instruktor pohybuje vedle nebo
za žákem (Hruša a kol., 1999).
Výstupy oboustranným odvratem (stromečkem)
Tímto výstupem zdoláváme prudší a strmé svahy. Lyže klademe střídavě na sníh
špičkami od sebe, práce paží je střídavá a rytmus pohybu je podobný jako při chůzi.
Kolena máme podle sklonu svahu více pokrčena a trup předkloněný. Hole, které
zapichujeme za tělem, nám slouží jako opora k udržení rovnováhy a proti podklouznutí.
Instruktor se pohybuje vedle žáka nebo za ním (Hruša a kol., 1999).
Výstupy jednostranným odvratem
Jedna lyže se pohybuje nad sněhem v mírném odvratu, druhá zachovává přímý směr.
Práce paží je střídavá a rytmus pohybů se podobá chůzi. Hole zapichujeme opět více
vzadu (Hruša a kol., 1999).

Sjíždění
Nácvik skluzu a klouzání na lyžích je ve vývoji lokomoce zrakově postiženého jedince
kvalitativně nový prvek (Janečka, 2005).
Při sjezdu se žák dostává poprvé do kontaktu se skluzem a získává tím zkušenosti
do podvědomí, jak udržet správnou polohu jednotlivých částí těla tak, aby byl postoj
na lyžích vyvážený, přirozený a účelný.
V této fázi nácviku je důležitá především práce instruktora, jeho spolupráce
a komunikace s žákem. Nejprve spolupracujeme osobním kontaktem za předloktí,
později bezkontaktně. Po celou dobu se však snažíme co nejvíce utlumit pocit strachu
u postiženého a zajistit tak jeho bezpečnost (Hruša a kol., 1999).
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Sjezd po spádnici
Cvičení bychom měli začít v kvalitní, mírně se svažující stopě. Úkolem prvních pokusů
je udržení rovnováhy, dále vyrovnávání malých nerovností pružnou prací hlavně kolen
a nastavením trupu ve směru předozadním jako reakce na pohyb těžiště (Hruša a kol.,
1999).
Sjezd šikmo
Nacvičování začínáme na mírném sklonu svahu, střídavě na obě strany ve vyjeté stopě.
Nižší lyži máme více zatíženou a postavenou na vnitřní hraně, vyšší lyži mírně
předsunutou. Postoj je mírně snížený tak, abychom měli nižší nohu pokrčenou. Trup je
mírně předkloněný. Instruktor se pohybuje nad žákem a neustále mu podává informace
o situaci (Hruša a kol., 1999).

Brždění
Způsoby brždění, regulace rychlosti a zastavení patří k základům běhu na lyžích, které
vyžadují především bezpečnost výcviku.
Nejčastěji je doporučován oboustranný přívrat (pluh), který cvičíme na mírném
upraveném svahu, končícím rovinou. Dostaneme se do něj pokrčením kolen dovnitř
a dopředu se současným odtlačením patek lyží od sebe. Lyže máme v přívratném
postavení na vnitřních hranách, kdy špičky lyží jdou od sebe cca 5-10 cm vzdáleny.
Čím menší máme přívrat a čím méně máme lyže zahraněny, tím menší je brzdivý
účinek (klouzavý pluh). Brzdivý účinek zvětšíme, zvětšíme-li přívrat a lyže více
zahraníme (brzdivý pluh). Paže jsou mírně pokrčeny podél těla, hole směřují vzad.
Hmotnost těla je rovnoměrně rozložena na obou lyžích.
Brzdit můžeme i přívratem jednostranným, který používáme hlavně na úzkých cestách
nebo při sjezdu šikmo. Zahájíme ho tím, že odtlačíme patku nižší lyže do přívratu,
zahraníme na její vnitřní hraně a přeneseme na ni hmotnost těla. Tento způsob brždění
slouží především k regulaci rychlosti jízdy (Hruša a kol., 1999).
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Odšlapování
Odšlapování je důležité nacvičovat na mírném upraveném svahu, končícím rovinou.
Společně s pozdějším bruslením jsou důležité při nácviku všech základních lyžařských
dovedností. Kromě toho, odšlapování je jeden ze způsobů změny směru jízdy, regulace
rychlosti a případně i zastavení.
Odšlapování provádíme při sjezdu šikmo přenosem hmotnosti těla na nižší lyži, vyšší
lyži nadlehčíme a položíme ji na sníh do mírného odvratu. Na vyšší lyži následně
přeneseme hmotnost těla a přisuneme k ní nižší lyži. Tento postup opakujeme tak
dlouho, až se dostaneme do požadovaného směru nebo zastavíme. Můžeme ho
nacvičovat kontaktně s instruktorem – pomocí dlouhé tyče, později se pohybuje
instruktor za žákem (Hruša a kol., 1999).

Specifika zrakově postižených při běhu na lyžích
Důležité je důsledně přizpůsobit metodiku nácviku charakteru a závažnosti postižení, po
konzultaci s očním lékařem, tj. souhlas nebo podmíněný souhlas s určitými omezeními.
Otázka bezpečnosti je zde na prvním místě.
- Instruktor (trasér) by měl být osobností mající důvěru postiženého, pedagogem
a především fyzicky a technicky zdatnějším lyžařem než je postižený.
- Instrukce od traséra by měly být jasné, stručné, výstižné.
- Při nepochopení pohybu či polohy části těla je doporučováno, aby instruktor tuto
polohu rukama upravil do žádoucí polohy.
- Vždy by na sobě měl mít postižený výrazné označení s nápisem „Nevidomý“ a jeho
trasér „Průvodce nevidomého“, nebo tři černé tečky, vše na žlutém podkladě jako
nezbytnost pro okolí.
- Způsob komunikace mezi instruktorem a žákem závisí na jejich dohodě. Používá se
verbální komunikace, pomůcky vydávající zvuk (rolničky, chrastítka, kovové kroužky
umístěné na holích, apod.
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- Většinou komunikace mezi postiženým a trasérem probíhá hlasově, měl by proto
výcvik probíhat v klidném, tichém prostředí, za klidných povětrnostních podmínek.
- Při volbě verbálního vedení zrakově postiženého by mělo dojít ještě ke vzájemné
dohodě mezi instruktorem a žákem, pomocí jakých klíčových slov bude vedení
probíhat. Pomocí jednoduchých pokynů (vpravo, vlevo, rovně), podle hodin (rovně je
12, mírně vpravo je 1 – 2, vlevo je 9), podle stupňů (0º je rovně, 90º je vpravo).
- Při samostatné jízdě zrakově postiženého žáka je velmi podstatná poloha vzhledem
k instruktorovi. U začínajících lyžařů se doporučuje jízda instruktora za postiženým.
- Celková péče instruktora se liší u nevidomých (B1) a zrakově postižených (B2, B3).
Nevidomí jsou zcela odkázáni na instruktora, proto u nich postupujeme pomaleji
a s velkou pozorností se věnujeme dokonalému zvládnutí základů lyžařského výcviku.
- Žáci se zbytky zraku nebo slabozrací jsou schopni se více orientovat siluetou
instruktora.
- Neustále procvičujeme regulaci rychlosti jízdy a zastavení pro uspokojení psychických
potřeb.
- Výběr terénu a běžecké trasy se musí podřídit taktéž bezpečnostními požadavky
v podobě umístění poblíž lesa, hlubšího úvozu nebo mezi úvozem a lesem. Tyto
orientační linie nevidomý totiž „cítí“ sluchem a cítí se bezpečněji. Strach se srážky
naproti tomu vyvolávají například osamělé stromy, keře či domy.
- Dbáme na rozvoj prostorové a profilové orientace. Upozorňujeme na důležité body
v terénu, změny teploty na slunci a ve stínu, změny směru větru a profilu.
- Vyfrézovaná stopa je důležitou podmínkou (Hruša a kol., 1999).
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2.3 KLASICKÁ TECHNIKA BĚHU NA LYŽÍCH
Klasická technika je technikou tradiční, jež je spojena s počátky lyžařského sportu
a

také termín vystihuje její dlouhodobou tradici. Během svého vývoje doznala

podstatných změn, využívajících možností, které nabízí odraz z plochy lyže a následný
skluz v jednooporovém postoji (Gnad, Psotová, 2005).
Klasické technice běhu dáváme přednost před bruslením, jelikož je základem pohybu na
běžeckých lyžích. Důležitým předpokladem pro úspěšný výcvik zrakově postižených je
kvalitní stopa a dobře namazané lyže umožňující odraz. Pro běžce, který je nevidomý,
je klasická technika vhodnější díky vedení stopy, která usměrňuje jízdu a usnadňuje
orientaci žáka, je vlastně „vodící“ kolejí při jízdě.
Při nácviku klasické techniky je důležité, aby cvičenci pochopili využívání přirozeného
rytmu chůze, tj. přenášení hmotnosti těla z nohy na nohu a koordinovaného pohybu paží
a dolních končetin. Z toho vyplývá, že klasická technika vychází z chůze na lyžích, kde
koordinace pohybů paží a dolních končetin je stejná jako při chůzi bez lyží (Hruša
a kol., 1999).
Dobře zvládnutá technika nám poskytne hned několik výhod:


Cítíme se na lyžích bezpečněji



Můžeme jet tam, kam bychom se jinak neodvážili



Dojedeme dál



Nebudeme tolik unavení



Můžeme jet mnohem, mnohem rychleji



Lyžování je větší zábava (Soumar, Bolek, 2001)

Střídavý běh dvoudobý
Střídavý běh dvoudobý je základní a nejvíce používaný způsob běhu na lyžích, jelikož
z hlediska pohybové struktury je nejpodobnější prosté chůzi. Používá se ve všech
sněhových a terénních podmínkách, na rovině i v mírném stoupání. Pro prudší stoupání
se aplikuje jeho modifikace v běhu do svahu (stoupavý běh, prostý běh, stoupavý krok)
(Gnad, Psotová, 2005).
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Je charakteristický odrazem z plochy lyže, skluzem v jednooporovém postoji
a střídavým pohybem paží při odpichu.
Při jeho provedení rozlišujeme sedm základních pohybových dovedností:


příprava na odraz – chodidla vedle sebe, odrazová lyže se zastavuje, obě dolní
končetiny pokrčeny v kolenou, trup mírně předkloněn, hmotnost těla na
odrazové noze



odraz – z plného chodidla, dolní končetina se napíná a hmotnost těla je
přenášena na druhou lyži; odraz je dokončen zvednutím chodidla, lyže se
oddaluje od stopy, hmotnost těla přenesena na druhou lyži do skluzu
v jednooporovém postoji a odrazová dolní končetina setrvačností zašvihne
natažená vzad; noha, trup a hlava tvoří jednu přímku, tzv. běžecký luk



přenášení hmotnosti těla – dochází k němu v průběhu odrazu, přenášíme
ji z odrazové lyže na skluzovou, těžiště těla vykonává boční posun; jen
dostatečně široká stopa umožňuje úplné přenesení hmotnosti těla na druhou lyži,
úzká stopa toto narušuje a způsobuje porušení stability běžce



jízda ve skluzu v jednooporovém postoji – všechny předchozí pohybové
činnosti zapříčiňují správný a dlouhý skluz v běžeckém luku s důsledně
přenesenou hmotností těla na skluzovou lyži



švihový pohyb dolní končetiny – následuje aktivní švihový pohyb dolní
končetiny vpřed až na úroveň stojné skluzové dolní končetiny; tělo se dostává
do přepadu a začíná příprava na nový odraz



pohyb paží s odpichem holemi – pohyb paží je střídavý, ve velkém rozsahu
a opačný než dolních končetin; před tělem je paže mírně pokrčena ve výši
ramen, odpich končí napnutím paže, poslední impuls dává zápěstí a ruka tlačí
do poutka



pohyby trupu, pánve a ramen – pohyby trupu, pánve a ramen by měly
koordinovat pohyby horních a dolních končetin a udržovat rovnováhu; jedná se
o pohyby v předozadním směru, kolem vertikální osy a do stran; největší
předklon trupu je v okamžiku zahájení odrazu; při jízdě ve skluzu
v jednooporovém postoji protlačujeme bok na straně skluzové lyže vpřed a do
strany, dochází k přetáčení a křížení osy ramen a pánve (Gnad a kol., 2008)
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Soupažný běh jednodobý
Soupažný běh jednodobý používáme v terénech rovinných nebo mírně klesajících.
Slouží k udržení rychlosti v mírných sjezdech, ke zrychlování jízdy a uplatňuje
se i při jízdě do mírného stoupání (Gnad, Psotová, 2005).
Je charakteristický odrazem z plochy lyže, střídáním skluzu v jednoporovém
a dvouoporovém postavení a soupažným odpichem holemi, do kterého jsou zapojeny
i velké svalové skupiny zad a trupu.
Při jeho provedení rozlišujeme taktéž sedm základních pohybových dovedností,
kde jsou některé z nich shodné se střídavým během dvoudobým.


příprava na odraz – shodné se střídavým během dvoudobým



odraz – shodné se střídavým během dvoudobým



jízda ve skluzu v jednooporovém postoji – shodné se střídavým během
dvoudobým, jen obě paže jsou před tělem



pohyb paží se soupažným odpichem holemi – současně s odrazem švihnou
obě paže vpřed do výše ramen a následuje soupažný odpich holemi, do kterého
jsou zapojeny i velké svalové skupiny trupu



švihový pohyb dolní končetiny – shodné se střídavým během dvoudobým,
následuje ovšem skluz ve dvouoporovém postoji



nastavení trupu – trup se předklání se současným odpichem až do vodorovné
polohy, po vytažení holí ze sněhu se ihned zdvihá vpřed a vzhůru, paže se
pohybují po dokončení odpichu vzad



jízda ve skluzu v dvouoporovém postoji – v momentu, kdy paže míjejí boky
při odpichu, odrazová lyže se švihovým pohybem vrací na sníh a obě nohy se
sjedou na stejnou úroveň, hmotnost lyžaře se rozloží rovnoměrně na obě lyže
(Gnad a kol., 2008)

Zrakově postižení využívají zejména soupažný odpich pažemi bez odrazu dolní
končetinou, tudíž skluz je pouze v dvouoporovém postavení (Hruša a kol., 1999).
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3. CÍL A ÚKOLY PRÁCE
Cíl práce: Vytvořit soubor průpravných cvičení pro nácvik klasické techniky běhu
na lyžích zrakově postižených na sněhu.
Úkoly práce:


Analyzovat pohyb zrakově postižených při běhu na lyžích klasickou
technikou.



Vyhodnotit úroveň stability na jedné lyži, práci paží a koordinaci paží
a dolních končetin zrakově postižených.



Navrhnout doplnění metodické řady o průpravná cvičení klasické techniky
běžeckého lyžování zrakově postižených.
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4. METODIKA PRÁCE
Jedná se o empiricko-teoretickou práci, která je založená na analýze pohybu zrakově
postižených při běhu na lyžích klasickou technikou. Struktura práce je vedena jako
kvalitativní výzkum. Pro dosažení stanoveného cíle jsme použili jako hlavní metody
pozorování a měření v terénu. Další nápomocnou metodou byla foto a video
dokumentace prostřednictvím digitální kamery značky GoPro. Výzkum proběhl
na kursu běžeckého lyžování pro zrakově postižené studenty a absolventy Univerzity
Karlovy, který se uskutečnil v osadě Jindřichov u Jablonce nad Nisou na chatě Muhu
v termínu 4. února 2015 až 7. února 2015.
Pro výzkum jsme vybrali čtyři zrakově postižené muže s rozdílnou diagnózou
a zkušeností s běžeckým lyžováním pro co možná nejvíce viditelnou variabilitu. Tento
výběr nám byl schválen etickou komisí UK FTVS a následně všichni členové našeho
výběru podepsali informovaný souhlas s poskytnutím osobních údajů, naměřených dat
a zdokumentovaných materiálů pro účely naší práce (viz Příloha 1 a 2). Pro sledování
analýzy pohybu zrakově postižených při běhu na lyžích jsme zvolili čtyři uzlové body,
které jsme zvolili na základě rozboru literatury a vlastních zkušeností:


rovnováha statická a dynamická



práce paží bez holí



práce paží s holemi



koordinace horních a dolních končetin

V rámci rovnovážných cvičení se jednalo o testování rovnováhy statické a dynamické,
v rámci koordinačních cvičení se jednalo o testování práce paží bez holí a s holemi.
Posledním bodem bylo koordinačně-rovnovážné cvičení, kde bylo potřeba zkoordinovat
horní a dolní končetiny (s trupem) při obou způsobech klasické techniky běhu na lyžích.
Každý měl dva pokusy, přičemž při fyzicky náročnějších cvičeních, jako např.
u dynamické rovnováhy byl počet pokusů navýšen dle potřeby probanda a hodnocen
byl ten nejlepší.
Testování proběhlo druhý den kursu, přičemž první den měli vybraní probandi možnost
se rozlyžovat.
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Zpracování výsledků výzkumu bylo založeno především na základě zdokumentovaných
dat, jelikož naměřené výkony hrály v celkovém hodnocení spíše roli orientační.
Analýzu pohybu při běhu na lyžích jednotlivých probandů v jednotlivých sledovaných
cvičeních jsme rozdělili na klady a zápory. Na základě jednotlivých sledovaných
cvičení a analýzy pohybu zrakově postižených jsme vytvořili hodnotící škály v rozmezí
1 (nejlepší) až 3 (nejhorší). Každý proband byl z jednotlivých sledovaných cvičení
ohodnocen a na základě ohodnocení mu bylo přiřazeno doporučení pro průpravná
cvičení na sněhu.
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5. PRAKTICKÁ ČÁST
5.1 Charakteristika sledovaných osob
J. J.
Věk: 23 let
Výška: 185 cm
Váha: 77 kg
Vzdělání: VŠ
Profese: student
Bydliště: Praha
Diagnóza: idiopatická artritida (od 17 let slabozraký, částečné centrální vidění, 11
dioptrií)
Tělesné proporce: vysoký; štíhlý
Pohybový projev: vzpřímený postoj; rovnovážná chůze; dolní končetiny vytáčeny při
chůzi do vnějších stran (písmeno V)
Sportovní činnost: plavání
Zkušenost s během na lyžích: jediná zkušenost s běžeckými lyžemi v 7. třídě na
lyžařském výcviku
Posuzován jako nejméně zrakově postižený ze zúčastněných probandů.

V. S.
Věk: 22 let
Výška: 176 cm
Váha: 74 kg
Vzdělání: VŠ
Profese: student
Bydliště: Praha
Diagnóza: slabozraký od 10let, bez centrálního vidění (pouze periferní), dědičné příčiny
Tělesné proporce: střední vzrůst; štíhlý; sportovní postava
Pohybový projev: vzpřímený postoj; rovnovážná chůze; dolní končetiny mírně vytáčeny
při chůzi do vnějších stran (písmeno V)
Sportovní činnost: goalballista na reprezentační úrovni (kategorie B2); fitness
36

Zkušenost s během na lyžích: rekreační, podstoupen školní lyžařský výcvik
Posuzován jako druhý nejméně zrakově postižený ze zúčastněných probandů.

P. F.
Věk: 24 let
Výška: 170 cm
Váha: 59 kg
Vzdělání: SOU
Profese: student
Bydliště: Praha
Diagnóza: nevidomost (prenatální příčina, světlocit na obě oči)
Tělesné proporce: vysoký; velmi štíhlý
Pohybový projev: velký předsun hlavy; nerovnovážná, nejistá chůze; dolní končetiny
mírně vytáčeny při chůzi do vnějších stran (písmeno V)
Sportovní činnost: kolo; plavání; běh na lyžích
Zkušenost s během na lyžích: rekreační (každoročně 4 - denní kurz)
Posuzován jako nejvíce zrakově postižený ze zúčastněných probandů.

V. D.
Věk: 32 let
Výška: 184 cm
Váha: 67 kg
Vzdělání: VŠ
Profese: zaměstnanec
Bydliště: Praha
Diagnóza: slabozrakost od narození, třetí ročník SS zhoršení, od 22 let nevidomost
Tělesné proporce: vysoký; velmi štíhlý
Pohybový projev: malý předsun hlavy; vzpřímený postoj; rovnovážná chůze
Sportovní činnost: dříve závodně atletika – 60 m, skok daleký; rekreačně cyklistika;
kanoistika; padákové sporty
Zkušenost s během na lyžích: rekreační
Posuzován jako druhý nejvíce zrakově postižený ze zúčastněných probandů.
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5.2 Analýza běhu na lyžích u vybraných probandů
1. ROVNOVÁŽNÁ CVIČENÍ
Pomůcky: stopky, pásmo, GoPro kamera
A. STATICKÉ
Cvičení na statickou rovnováhu spočívalo ve stoji na jedné lyži bez opory a probíhalo
na místě v rovinaté stopě. Byly umožněny dva pokusy, z čehož byl zapisován ten lepší.



J. J.:
stoj na levé dolní končetině cca 14 s

+

stojná končetina mírně pokrčená; mírný předklon těla

-

stoj na končetině nejistý; malé úklony horních končetin a trupu do stran;
pohled dolů; špička lyže v dotyku se sněhem

stoj na pravé dolní končetině cca 10 s

+

stoj na končetině poměrně klidný, stojná noha mírně pokrčená; mírný
předklon těla; poloha lyže vodorovná

-



malé úklony horních končetin a trupu do stran; pohled dolů (viz Obr. 1)

V. S.:
stoj na levé dolní končetině cca 15 s

+

stoj na končetině klidný

-

stojná končetina natažená; mírný záklon těla; pata lyže směřující k zemi;
pohled dolů
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stoj na pravé dolní končetině cca 20 s a více

+

stoj na končetině klidný; stojná končetina mírně pokrčená; mírný předklon
těla; poloha lyže vodorovná (minimální dotyk špičky se sněhem)



pohled dolů

P. F.:
stoj na levé dolní končetině cca 6 s

+

stoj na končetině poměrně klidný; mírný předklon těla

-

stojná končetina natažená; malé úklony horních končetin a trupu do stran;
pohled dolů; špička lyže v dotyku se sněhem, pata lyže zvednuta
o minimální vzdálenost od sněhu; nevyvážený postoj na ploše lyže

stoj na pravé dolní končetině cca 12 s

+

stoj na končetině poměrně klidný; mírný předklon těla

-

stojná končetina natažená; malé úklony horních končetin a trupu do stran;
pohled dolů; špička lyže v dotyku se sněhem (viz Obr. 1)



V. D.: stoj na levé dolní končetině x, stoj na pravé dolní končetině x
Proband začal dynamickým rovnovážným cvičením, kde došlo k pádu, jenž měl za
následek bolestivý kotník. Z tohoto důvodu byl vynechán ze všech nadcházejících
cvičení.
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Obr. 1 Proband J. J. a P. F. při statickém rovnovážném cvičení

B. DYNAMICKÉ
Cvičení na dynamickou rovnováhu spočívalo ve skluzu na jedné lyži v mírně se
svažující stopě. Probandi se rozjížděli z mírného svahu, který přecházel do roviny, kde
bylo v polovině klesání rozložené dvacetimetrové pásmo. Rozjíždět se mohli
z jakékoliv vzdálenosti, podle potřeby rychlosti. Byl umožněn dobrovolný počet pokusů
a zapisován byl ten nejlepší.
Cvičení probíhalo s holemi pro bezpečnější pocit sledovaných, který vyžadovali.



J. J.:
skluz na levé dolní končetině cca 3 m

+

skluzová končetina mírně pokrčená; mírný předklon těla; pohled vpřed;
klidný postoj

-

špička lyže v dotyku se sněhem; hole využity jako opora
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skluz na pravé dolní končetině cca 16 m

+

pohled vpřed

-

skluzová končetina natažená; neklidný postoj; špička lyže v dotyku se
sněhem; hole využity jako opora



V. S.:
skluz na levé dolní končetině cca 6 m

+

pohled vpřed; hole nevyužity jako opora

-

velký předklon těla; skluzová končetina natažená; neklidný postoj; pata
lyže v dotyku se sněhem

skluz na pravé dolní končetině cca 14 m

+

mírný předklon těla; skluzová končetina mírně pokrčená; pohled vpřed;
hole nevyužity jako opora



neklidný postoj; pata lyže v dotyku se sněhem

P. F.: neměřitelné

+

mírný předklon těla dopředu; pohled vpřed; hole nevyužity jako opora;
klidný postoj

-

skluzová pravá i levá dolní končetina natažená; lehce odlehčená pata
u zvedající končetiny, přičemž lyže byla ihned mimo stopu, převážně
dvouoporové postavení

K odlehčení paty zvedající končetiny docházelo až v rovinaté stopě, během pozvolného
klesání proband nebyl schopný jednu lyži vůbec odlehčit.
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V. D.:
skluz na pravé dolní končetině cca 3 m

+

skluzová končetina mírně pokrčená; předklon těla dopředu; pohled vpřed

-

neklidný postoj; špička lyže v dotyku se sněhem; hole využity jako opora

Zbytečně velké zdvihání dolní končetiny do výšky a vyšší rychlost pravděpodobně
způsobily kratší vzdálenost v jednooporovém postavení (viz Obr. 2).
Obr. 2 Proband V. D. při dynamickém rovnovážném cvičení

Při snaze o skluz na levé dolní končetině se proband pokusil o cvičení mimo stopu, což
se mu vymstilo. Skluz beze stopy mu neumožnil vedení a jeho pokus skončil pádem
v hlubokém sněhu mimo vyznačenou trasu. Z důvodu bolestivého kotníku z tohoto pádu
byl vynechán z dalšího testování.

2. PRÁCE PAŽÍ – BEZ HOLÍ
Pomůcky: GoPro kamera
Cílem tohoto cvičení bylo napodobit správné provedení pohybu paží při střídavém běhu
dvoudobém, a poté při soupažném běhu jednodobém, kde jsme se zaměřovali i na
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charakteristickou práci trupu pro tento běh. Cvičení probíhalo bez lyží a bez holí na
místě.
U obou běhů jsme sledovali zejména rozsah pohybu paží, načasování paží, správnou
práci paží před tělem a za tělem a u soupažného běhu jednodobého také správný
předklon trupu se současným „odpichem“ a včasné zdvižení trupu zpět.

Střídavý běh dvoudobý:


J. J.:

+

správný rozsah pohybu paží před tělem, paže mírně pokrčeny

-

špatná koordinace střídavého pohybu paží; malý rozsah pohybu paží za
tělem, paže končí u boků





V. S.:

+

správné provedení práce paží

-

žádné

P. F.:

+

střídavá práce paží

-

velký rozsah pohybu paží před tělem, nataženy; velmi malý rozsah pohybu
paží za tělem; při pohybu paží vzad neuvolňuje držení holí; velké
pokrčování kolen s náznakem „passgangového“ pohybu horních a dolních
končetin (viz Obr. 3)
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Obr. 3 Práce paží – bez holí u střídavého běhu dvoudobého probanda P. F.

Soupažný běh jednodobý:


J. J.:

+

soupažná práce paží; správný rozsah paží před tělem, mírně pokrčeny;
správné načasování pohybu paží s předklonem trupu

-

malý rozsah pohybu paží za tělem, chybí aktivní švih paží vzad; předklon
trupu malý (viz. Obr. 4)



V. S.:

+

správné provedení pohybu paží; správné načasování pohybu paží
s předklonem trupu

-

malý předklon trupu
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P. F.:

+

soupažná práce paží, správný rozsah pohybu paží za tělem; správné
načasování pohybu paží s předklonem trupu, předklon trupu správný

-

větší rozsah pohybu paží před tělem, paže nataženy před tělem
Obr. 4 Práce paží – bez holí u soupažného běhu jednodobého u probanda J. J.

3. PRÁCE PAŽÍ – S HOLEMI
Pomůcky: GoPro kamera
Toto cvičení probíhalo obdobně jako předešlé. Bez lyží na místě, ale s holemi, což byl
jediný rozdíl. Zaměřovali jsme se opět na správné provedení pohybu paží zejména na
rozsah pohybu, načasování, správné předpažení a zapažení a u soupažného běhu
jednodobého také na práci trupu.
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Střídavý běh dvoudobý:


J. J.:

+

střídavá práce paží; správný rozsah pohybu paží před tělem

-

paže před tělem nataženy; velmi malý rozsah pohybu paží za tělem; při
pohybu paží před tělem hole nesměřují šikmo vzad, nýbrž šikmo vpřed;
zápěstí neudávají poslední impuls a poutka holí nejsou pouštěna



V. S.:

+

střídavá práce paží; správný rozsah pohybu paží před tělem a za tělem;
zápěstí udávají poslední impuls a poutka holí jsou pouštěna

-



paže před tělem nataženy

P. F.:

+

střídavá práce paží; správný rozsah pohybu paží před tělem

-

paže před tělem nataženy; velmi malý rozsah pohybu paží za tělem; při
pohybu paží před tělem hole nesměřují šikmo vzad, nýbrž šikmo vpřed;
zápěstí neudávají poslední impuls a poutka holí nejsou pouštěna; velká
rotace trupu (viz Obr. 5 a 6)
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Obr. 5 a 6 Práce paží – s holemi u střídavého běhu dvoudobého probanda P. F.

Soupažný běh jednodobý:


J. J.:

+

soupažná práce paží; správný rozsah pohybu paží před tělem; správné
načasování pohybu paží s předklonem trupu, předklon trupu správný

-

paže před tělem nataženy; velmi malý rozsah pohybu paží za tělem;
poslední impuls neudávají zápěstí a poutka holí nejsou pouštěna; při
pohybu paží před tělem hole nesměřují šikmo vzad (viz Obr. 7 a 8)



V. S.:

+

soupažná práce paží; správný rozsah pohybu paží před tělem i za tělem;
poslední impuls udávají zápěstí a poutka holí jsou pouštěna; správné
načasování pohybu paží s předklonem trupu

-

paže před tělem nataženy; předklon trupu malý
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P. F.:

+

soupažná práce paží; správný rozsah pohybu paží před tělem; správné
načasování pohybu paží s předklonem trupu, předklon trupu správný

-

malý rozsah paží za tělem, paže končí protnutím boků; poslední impuls
neudávají zápěstí a poutka holí nejsou pouštěna, naopak jsou hole spíše
křečovitě drženy a vylétávají za tělem vzhůru

Obr. 7 a 8 Práce paží – s holemi při soupažném běhu jednodobém probanda J. J.

4. KOORDINACE HORNÍ/DOLNÍ KONČETINY
Pomůcky: GoPro kamera
Úkolem tohoto cvičení bylo propojit práci paží a dolních končetin s koordinací celého
těla při pokusu o správné provedení střídavého běhu dvoudobého a soupažného běhu
jednodobého. Cvičení probíhalo v cca šedesátimetrové dlouhé rovinaté stopě.
Zaměřovali jsme se na veškeré pohybové úkony celého těla.
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Střídavý běh dvoudobý:


J. J.:

+

střídavá práce paží; správný rozsah pohybu paží před tělem, paže mírně
pokrčeny; proveden odraz a skluz; odpich začíná na úrovni špičky chodidla
a směřuje šikmo vzad

-

malý rozsah paží za tělem, končí protnutím boků; zápěstí neudávají
poslední impuls a poutka holí nejsou pouštěna; odraz nedokončen, pouze
odlehčená pata, nedochází k oddálení lyže od stopy; natažená stojná
skluzová dolní končetina, těžiště těla vzadu; bez přenesení hmotnosti
z odrazové lyže na skluzovou, skluz v dvouoporovém postavení; po pár
metrech jízdy jde vpřed stejná horní a dolní končetina = „passgang“



V. S.:

+

střídavá práce paží; zápěstí udávají poslední impuls a poutka holí jsou
pouštěna; odpich začíná na úrovni špičky chodidla a směřuje šikmo vzad;
odraz dokončen, oddálení lyže od stopy a zašvihnutí natažené dolní
končetiny vzad; přenesení hmotnosti z odrazové lyže na skluzovou

-

malý rozsah paží před tělem i za tělem, před tělem paže nataženy; odpich
zahájen za úrovní chodidel, jelikož hole směřují příliš šikmo vzad; stojná
skluzová dolní končetina natažena, těžiště těla mírně vzadu; krátký skluz
v jednooporovém postavení, navrácení odrazové končetiny dříve (před
úrovní stojné skluzové dolní končetiny), následné dvouoporové postavení
(viz Obr. 9)
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P. F.:

+

správný rozsah pohybu paží před tělem

-

špatné načasování střídavého pohybu paží; paže se pohybují pouze před
tělem, příliš pokrčeny, neprotínají ani boky a již se vrací; zápěstí neudávají
poslední impuls a poutka holí nejsou pouštěna; bez aktivního odpichu,
odpich zahájen za úrovní chodidla, jelikož hole směřují příliš šikmo vzad;
natažená stojná skluzová dolní končetina, těžiště těla velmi vzadu; problém
s vedením lyží ve stopě z důvodu vytáčení chodidel do písmena „V“; chybí
odraz a skluz; pouze dvouoporové postavení

Střídavý běh dvoudobý v tomto provedení připomíná chůzi na běžeckých lyžích
s oporou o hole.
Obr. 9 Střídavý běh dvoudobý probanda V. S.

Soupažný běh jednodobý:
Zrakově postižení využívají zejména soupažný odpich pažemi bez odrazu dolní
končetinou, tudíž skluz je pouze v dvouoporovém postavení (Hruša a kol., 1999).
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J. J.:

+

soupažná práce paží; správný rozsah pohybu paží před tělem; odpich
zahájen na úrovni špičky chodidla a směřuje šikmo vzad;

správné

načasování pohybu paží s předklonem trupu, předklon trupu správný

-

paže před tělem nataženy; malý rozsah paží za tělem, končí protnutím
boků; zápěstí neudávají poslední impuls a poutka holí nejsou pouštěna; obě
dolní končetiny nataženy, těžiště těla vzadu; chybí odraz, skluz
v dvouoporovém postavení



V. S.:

+

soupažná práce paží; správný rozsah pohybu paží před tělem a za tělem;
zápěstí udávají poslední impuls a poutka holí jsou pouštěna; proveden
odraz a skluz; odraz dokončen, oddálení lyže od stopy a zašvihnutí
natažené dolní končetiny vzad; přenesení hmotnosti z odrazové lyže na
skluzovou; odpich začíná na úrovni špičky chodidla a směřuje šikmo vzad;
správné načasování pohybu paží s předklonem trupu, předklon trupu
správný

-

paže před tělem nataženy; stojná skluzová dolní končetina natažena, těžiště
těla vzadu; krátký skluz v jednooporovém postavení, navrácení odrazové
končetiny dříve (před úrovní stojné skluzové dolní končetiny)



P. F.:

+

soupažná práce paží; správný rozsah pohybu paží před tělem, paže mírně
pokrčeny; správné načasování pohybu paží s předklonem trupu

-

malý rozsah pohybu paží za tělem, končí protnutím boků; zápěstí neudávají
poslední impuls a poutka holí nejsou pouštěna; obě dolní končetiny
nataženy, těžiště těla velmi vzadu; odpich zahájen za úrovní chodidla,
jelikož hole směřují příliš šikmo vzad; chybí odraz dolních končetin; skluz
v dvouoporovém postavení; předklon trupu malý (viz Obr. 10 a 11)
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Obr. 10 a 11 Soupažný běh jednodobý probanda P. F.

Hodnotící škály
1. ROVNOVÁŽNÁ CVIČENÍ
Do vyhodnocení statické a dynamické rovnováhy jsme do každé škály zakomponovali
dvě oblasti podle typu rovnováhy: správné provedení stoje (skluzu) na jedné dolní
končetině a naměřené výkony. Z toho důvodu nemusí naměřené výkony probandů vždy
odpovídat jednotlivým přiřazeným známkám, jelikož se jedná o komplexní
vyhodnocení. V případě těchto cvičení klademe důraz především na kvalitu provedení,
naměřené hodnoty jsou pro nás spíše orientační.
Vytvořené škály jsme zhotovili na základě analýzy pohybu probandů při statické
a dynamické rovnováze (viz 5.2 Analýza běhu na lyžích u vybraných probandů)
a teoretických poznatků. Obě dolní končetiny jsme vyhodnotili zvlášť.
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A. STATICKÉ
Tabulka 4 Vyhodnocení statické rovnováhy (1 - nejlepší, 3 - nejhorší)
Hodnocení

Popis

1

Správné provedení bez výrazných chyb; 15 s a více

2

Úklony horních končetin a trupu do stran; pohled dolů; lyže v dotyku se
sněhem; 10-15 s

3

Neklidný stoj, mírný záklon těla dozadu; úklony horních končetin a trupu
do stran; stojná dolní končetina natažená; nevyvážený postoj na ploše lyže;
pohled dolů; lyže v dotyku se sněhem; 0-10 s

B. DYNAMICKÉ
Stěžejním bodem v hodnocení dynamické rovnováhy bylo využití holí jako pomocná
opora, od kterých se odvozovala značná pohybová koordinační výhoda.
Tabulka 5 Vyhodnocení dynamické rovnováhy (1 - nejlepší, 3 - nejhorší)
Hodnocení

Popis

1

Správné provedení bez výrazných chyb; hole nevyužity jako opora; 10 s a
více

2

Velký předklon těla; úklony horních končetin a trupu do stran; lyže
v dotyku se sněhem; hole využity jako opora; 3 – 9 s

3

Mírný záklon těla; úklony horních končetin a trupu do stran; skluzová dolní
končetina natažená; pohled dolů; lyže v dotyku se sněhem; hole využity
jako opora; 0 – 2 s

2. PRÁCE PAŽÍ – BEZ HOLÍ
Vytvořené škály jsme zhotovili na základě analýzy pohybu paží bez holí našich
probandů při střídavém běhu dvoudobém a soupažném běhu jednodobém (viz 5.2
Analýza běhu na lyžích u vybraných probandů) a teoretických poznatků.
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Jednotlivé hodnocené škály nemusí odpovídat analýze pohybu probanda ve všech
pohybových úkonech.
Střídavý běh dvoudobý:
Tabulka 6 Vyhodnocení práce paží - bez holí u střídavého běhu dvoudobého (1 - nejlepší, 3 nejhorší)
Hodnocení

Popis

1

Správné provedení bez výrazných chyb

2

Malý rozsah pohybu paží za tělem, pohyb končí u boků

3

Pohyb paží zrychlený; malý rozsah pohybu paží před tělem i za tělem; paže
před tělem nataženy

Soupažný běh jednodobý:
Tabulka 7 Vyhodnocení práce paží - bez holí u soupažného běhu jednodobého (1 - nejlepší, 3 nejhorší)
Hodnocení

Popis

1

Správné provedení bez výrazných chyb

2

Malý rozsah pohybu paží za tělem, pohyb končí u boků; předklon trupu
malý

3

Pohyb paží zrychlený; malý rozsah pohybu paží před tělem i za tělem; paže
před tělem nataženy; předklon trupu malý

3. PRÁCE PAŽÍ – S HOLEMI
Vytvořené škály jsme zhotovili na základě analýzy pohybu paží s holemi našich
probandů při střídavém běhu dvoudobém a soupažném běhu jednodobém (viz 5.2
Analýza běhu na lyžích u vybraných probandů) a teoretických poznatků.
Jednotlivé hodnocené škály nemusí odpovídat analýze pohybu probanda ve všech
pohybových úkonech.
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Střídavý běh dvoudobý:
Tabulka 8 Vyhodnocení práce paží - s holemi u střídavého běhu dvoudobého (1 - nejlepší, 3 nejhorší)

Hodnocení

Popis

1

Správné provedení bez výrazných chyb

2

Malý rozsah pohybu paží za tělem, pohyb končí u boků; poslední
impuls neudávají zápěstí a poutka holí nejsou pouštěna

3

Pohyb paží zrychlený; malý rozsah pohybu paží před tělem i za
tělem; paže před tělem nataženy; paže se nepohybují po dokončení
odpichu vzad; poslední impuls neudávají zápěstí a poutka holí nejsou
pouštěna

Soupažný běh jednodobý:
Tabulka 9 Vyhodnocení práce paží - s holemi u soupažného běhu jednodobého (1 - nejlepší, 3 nejhorší)
Hodnocení

Popis

1

Správné provedení bez výrazných chyb

2

Malý rozsah pohybu paží za tělem, pohyb končí u boků; poslední impuls
neudávají zápěstí a poutka holí nejsou pouštěna

3

Pohyb paží zrychlený; malý rozsah pohybu paží před tělem i za tělem; paže
před tělem nataženy; poslední impuls neudávají zápěstí a poutka holí nejsou
pouštěna; předklon trupu malý

4. KOORDINACE HORNÍ/DOLNÍ KONČETINY
Vytvořené škály jsme zhotovili na základě analýzy koordinace horních a dolních
končetin (a trupu) našich probandů při střídavém běhu dvoudobém a soupažném běhu
jednodobém (viz 5.2 Analýza běhu na lyžích u vybraných probandů) a teoretických
poznatků.
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Jednotlivé hodnocené škály nemusí odpovídat analýze pohybu probanda ve všech
pohybových úkonech.
Střídavý běh dvoudobý:
Tabulka 10 Vyhodnocení koordinace horních a dolních končetin u střídavého běhu dvoudobého
(1 - nejlepší, 3 - nejhorší)
Hodnocení
1

Popis
Horní končetiny: Správné provedení bez výrazných chyb
Dolní končetiny: Správné provedení bez výrazných chyb

2

Horní končetiny: viz Práce paží – s holemi; odpich začíná za úrovní špičky
chodidla
Dolní končetiny: Obě dolní končetiny nataženy, těžiště těla vzadu; odraz
nedokončen, nepatrné odlehčení paty od stopy, nezašvihnutí setrvačností
natažené dolní končetiny vzad; hmotnost těla nepřenesena na skluzovou
lyži; skluz v dvouporovém postavení

3

Horní končetiny: viz Práce paží – s holemi; odpich začíná za úrovní špičky
chodidla a směřuje příliš šikmo vzad
Dolní končetiny: Před odrazem chodidla nejsou vedle sebe, obě dolní
končetiny nataženy, těžiště těla velmi vzadu; chybí odraz a skluz; problém s
vedením lyží ve stopě z důvodu vytáčení chodidel do písmena „V“;
hmotnost těla není přenesena na skluzovou lyži; pouze dvouoporové
postavení

Soupažný běh jednodobý:
Zrakově postižení využívají zejména soupažný odpich pažemi bez odrazu dolní
končetinou, tudíž skluz je pouze v dvouoporovém postavení (Hruša a kol., 1999).
Vzhledem k tomuto faktoru jsme se rozhodli u testování probandů pro provedení
soupažného běhu jednodobého bez odrazu dolní končetinou.
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Tabulka 11 Vyhodnocení koordinace horních a dolních končetin u soupažného běhu
jednodobého (1 - nejlepší, 3 - nejhorší)
Hodnocení
1

Popis
Horní končetiny: Správné provedení bez výrazných chyb
Dolní končetiny: Správné provedení bez výrazných chyb

2

Horní končetiny: viz Práce paží – s holemi; odpich začíná za úrovní špičky
chodidla
Dolní končetiny: Obě dolní končetiny nataženy, těžiště těla vzadu; chybí
odraz, skluz v dvouoporovém postavení

3

Horní končetiny: viz Práce paží – s holemi; odpich začíná za úrovní špičky
chodidla a směřuje příliš šikmo vzad
Dolní končetiny: Obě dolní končetiny nataženy, těžiště těla velmi vzadu;
chybí odraz, skluz v dvouoporovém postavení; předklon trupu malý;
předčasné vzpřímení trupu
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6. VÝSLEDKY PRÁCE
6.1 Vyhodnocení sledovaných osob
Tabulka 12 Celkové vyhodnocení všech sledovaných cvičení v rámci klasické techniky běhu na
lyžích (1 - nejlepší, 3 - nejhorší)

cvičení

Rovnovážná

J. J.

dvoudobý
jednodobý

Střídavý běh

P. F.

V. D.

L

P

L

P

L

P

L

P

Statické

2

1

2

1

3

2

x

x

Dynamické

2

3

2

1

3

3

x

1

Práce paží –

Soupažný běh

V. S.

3

1

3

x

2

1

3

x

Koordinace

2

2

3

x

Práce paží –

2

1

2

x

2

1

2

x

2

1

3

x

bez holí
Práce paží –
s holemi

bez holí
Práce paží –
s holemi
Koordinace

Vyhodnocení probanda J. J.
V konečném hodnocení probanda vidíme horší výsledky u dynamického rovnovážného
cvičení oproti statickému. Problémy ve skluzu na jedné dolní končetině souvisí se
skluzem v dvouoporovém postavení, který se objevoval u probanda v celkové
koordinaci u obou stylů klasické techniky. Jeho průměrné známky spojujeme
s „nezažitostí“ pohybů klasické techniky při běhu na lyžích. „Nezažitost“ pohybu se
projevila u prvního koordinačního cvičení „práce paží – bez holí“, která byla
vyhodnocena známkou 3. Ačkoliv další cvičení v rámci střídavého běhu dvoudobého
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byla vyhodnocena známkou 2. Z tohoto příkladu vyplývá, že proband si uměl poradit
lépe s pohyby, které již měl zautomatizované. Výsledky hodnocení sledovaných cvičení
by se proto daly přisuzovat k první řádné zkušenosti s běžeckými lyžemi.
Doporučení: Začít od jednoduchých průpravných rovnovážných a koordinačních
cvičení po složitější; zaměřit se na dynamické rovnovážné cvičení; častější opakování.

Vyhodnocení probanda V. S.
Z celkového hodnocení rovnovážných cvičení můžeme vyčíst lepší výsledky na pravé
dolní končetině, na které proband dosáhl lepších výsledků jak ve cvičení statické, tak
v dynamické rovnováze.
Výsledky hodnocení

koordinačních

cvičení

při

střídavém

běhu

dvoudobém

a soupažném běhu jednodobém poukazují na poměrně dobře zkoordinované jednotlivé
části těla, navzdory jeho zrakovému postižení. Nadprůměrnou výkonnost přisuzujeme
předchozím zkušenostem s klasickou technikou v běhu na lyžích. Největší problém se
vztahuje ke koordinaci horních a dolních končetin u střídavého běhu dvoudobého
v důsledku natažených dolních končetin a posunutého těžiště vzadu.
Doporučení: Zaměřit se především na levou dolní končetinu při rovnovážných
cvičeních; věnovat se koordinaci horních a dolních končetin při střídavém běhu
dvoudobém.

Vyhodnocení probanda P. F.
Podprůměrné

hodnocení

rovnovážných

a

koordinačních

sledovaných

cvičení

přikládáme k prenatální nevidomosti probanda, jež tu hraje významnou roli. Hlavním
nedostatkem probanda je svalová nerovnováha a snížená úroveň pohybových
schopností, od kterých se odvíjí výkonnost při běhu na lyžích. Většina cvičení byla
hodnocena známkou 3. Ve skutečnosti by některá cvičení měla být hodnocena daleko
přísněji vzhledem k ostatním probandům. Například při práci paží, ať už s hůlkami nebo
bez, při střídavém běhu dvoudobém stěží najdeme nějaké klady. Na těchto příkladech
vidíme typickou ukázku absence pohybové představivosti.
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Práce paží při soupažném běhu jednodobém byla zvládnuta v podání probanda lépe,
jelikož obě paže vykonávají současně stejný pohyb. Při koordinaci s dolními
končetinami a trupem byl soupažný běh jednodobý hodnocen opět podprůměrně.
Velkým problémem je jízda pouze v dvouoporovém postavení. Již hodnocení
dynamické rovnováhy nám poukázalo na problém ve skluzu na jedné dolní končetině
a nadcházející cvičení jej potvrdilo.
Doporučení: Začít od jednoduchých průpravných rovnovážných a koordinačních
cvičení a zůstat u nich do prokazatelného zlepšení; zaměřit se na statická a dynamická
rovnovážná cvičení; praktikovat cvičení s pomůckami, především u práce paží; častější
opakování.

V. D.
Z důvodu vyřazení probanda ze sledování, nelze vyhodnotit jeho výsledky
a nadcházející doporučení.
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6.2 Doporučená průpravná cvičení na sněhu
A. Rovnovážná cvičení:
1. „Cvičení na tyči“
Cvičení prostřednictvím vedení tyče. Zrakově postižený stojí mezi dvěma traséry,
všichni se přidržují vodorovně položené tyče ve výšce jejich pasu. Náplní cvičení je
přenos hmotnosti z jedné dolní končetiny na druhou, kdy těžiště těla vykonává bočný
posun. Odlehčenou dolní končetinu se snaží oddálit od sněhu. Tato rovnovážná cvičení
probíhají bez holí a ve třech různých obměnách:
a) bez lyží na místě – na rovině mimo stopu
b) s lyžemi na místě – na rovině mimo stopu
c) s lyžemi za jízdy – na mírně se svažujícím svahu mimo stopu

2. „Cvičení samostatné“
Cvičení se podobá našemu sledovanému cvičení na statickou a dynamickou rovnováhu.
Jde o přenos hmotnosti z jedné dolní končetiny na druhou, kdy těžiště těla vykonává
bočný posun. Odlehčenou dolní končetinu se snaží oddálit od sněhu. Zrakově postižený
vykonává cvičení samostatně bez dopomoci holí. Hole slouží v tomto případě pouze
jako uvědomění pomůcek jako nepostradatelné součásti při běhu na lyžích. Cvičení
probíhá ve třech různých obměnách:
a) bez lyží na místě – na rovině mimo stopu
b) s lyžemi na místě – na rovině mimo stopu
c) s lyžemi za jízdy – na mírně se svažujícím svahu mimo stopu

3. „Koloběžka“
Připnutí lyže jen na jednu dolní končetinu, ze které vznikne stojná skluzová končetina.
Druhá odlehčená dolní končetina bez lyže se jen odráží. Cvičení probíhá na rovině
mimo stopu, bez holí.
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B. Nácvik pohybu paží:
1. „Cvičení s tyčemi“
Cvičení probíhá prostřednictvím vedení dvou tyčí. Zrakově postižený s trasérem stojí
naproti sobě vzdálení přibližně na délku tyče, oba se přidržují za konce tyčí. Úkolem je
napodobit pohyb paží při obou stylech klasické techniky v běhu na lyžích, kdy
probandovi pomáhá vedení tyčí traséra. Při úspěšnosti zrakově postiženého zapojujeme
postupně i práci kolen a u soupažného běhu jednodobého také práci trupu. Cvičení
probíhá bez lyží na místě a je zaměřeno především na rozsah paží, který je u zrakově
postižených jeden z hlavních pohybových problémů.
a) u střídavého běhu dvoudobého
b) u soupažného běhu jednodobého

2. „Cvičení bez tyčí“
Toto cvičení je obdoba našeho sledovaného cvičení „práce paží – bez hůlek“, které se
nám potvrdilo jako velmi přínosné. Zrakově postižený se snaží napodobit pohyb paží při
obou stylech klasické techniky při běhu na lyžích, při soupažném běhu jednodobém
zapojuje i trup. Při úspěšnosti zrakově postiženého zapojujeme postupně i práci kolen.
Pracuje samostatně bez holí, bez lyží na místě.
a) u střídavého běhu dvoudobého
b) u soupažného běhu jednodobého

C. Koordinace horních a dolních končetin:
1. „Cvičení bez holí“
Střídavý běh dvoudobý bez holí. Neboli zaměření dolních končetin na odraz, přenos
hmotnosti na druhou lyži a skluz v jednooporovém postavení. Paže mohou napomáhat
náznakem do správného rytmu. Cvičení probíhá na lyžích v rovinaté stopě.
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2. „2+1“
Cvičení je zaměřeno na skluz v jednooporovém postavení při střídavém běhu
dvoudobém. Je potřeba uskutečnit dva rychlé skluzy a třetí podržet. Cvičení patří mezi
pokročilejší a probíhá bez holí.
3. „Soupažný pohyb paží s předklonem trupu“
Jedná se o soupažnou práci paží a správné načasování pohybu paží s vodorovným
předklonem trupu. Cvičení v druhé fázi zapojuje i dolní končetiny, kde dbáme na jejich
mírné pokrčení v kolenou a mírný předklon těla, abychom předešli posunutému těžišti
vzad. Cvičení probíhá s holemi a bez odrazu dolních končetin.
a) bez lyží na místě
b) s lyžemi za jízdy

Poznámka 1 Tyč = umělohmotná trubka; 3 m dlouhá; využívána v dopomoci zrakově postiženého při
jízdě v obtížném terénu a při nácviku rovnovážných a koordinačních cvičení.
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7. DISKUSE
Při analýze chůze zrakově postiženého narazíme na několik zásadních chyb
a nedostatků, které si zrakově postižený jedinec rychle zautomatizuje, přenese si je
do dalších pohybových úkonů a stává se z nich hybný stereotyp. Důkazem je i běh
na lyžích klasickou technikou, která vychází z chůze na lyžích. Koordinace pohybů
paží a dolních končetin při klasické technice je stejná jako při chůzi bez lyží (Hruša
a kol., 1999).
Typickou chybou pro zrakově postižené v běhu na lyžích, vyplývající z chůze, je práce
paží pouze před tělem. U zrakově postižených znamená práce paží před tělem pocit
větší jistoty a bezpečí, proto tuto chybu najdeme u všech sledovaných. Problém pramení
především z používání bílé hole u nevidomých při chůzi, která slouží k poznání terénu.
Směr sklonu bílé hole před tělem je při chůzi navíc šikmo vpřed, což se nám opět
přeneslo i do běhu na lyžích. U testovaného cvičení „práce paží s holemi“ při střídavém
běhu dvoudobém nevidomý proband P. F. předhazoval hole před tělem vpřed. Společně
s probandem J. J. prokazovali chybu se zakončením rozsahu pohybu paží protnutím
boků, u probanda P. F. se paže k bokům většinou ani nedostaly. U probanda V. S. se
objevily propnuté paže před tělem, což bývá také častou chybou.
Častou chybou, která se nám projevila v našem pozorování a která také vyplývá
z chůze, jsou natažené dolní končetiny při odrazu z odrazové dolní končetiny. Při běhu
na lyžích u klasické techniky to vede ke špatnému provedení techniky střídavého běhu
dvoudobého a soupažného běhu jednodobého. Natažené dolní končetiny při odrazu mají
za následek vychýlení těžiště vzad, tím je narušena stabilita a rovnováha celého těla
a skluz je většinou proveden v dvouoporovém postavení. Dle Gnada a kol. (2008),
abychom předešli umístění těžiště vzad, musíme mít při přípravě na odraz především
chodidla vedle sebe, obě dolní končetiny pokrčeny v kolenou a trup mírně předkloněný.
Natažené dolní končetiny a posunuté těžiště vzad spojené se špatným provedením
techniky jsme našli víceméně u všech sledovaných probandů. Nejmenší problém se
objevil u probanda V. S., který se dostával do jednooporového postavení, avšak
nepatrné umístění těžiště vzad mu neumožnilo dostatečně dlouhý skluz v tomto
postavení.
Tím jsme narazili na další velký problém, což je jízda v dvouoporovém postavení. Jak
jsme se mohli již dočíst, tento problém vychází z několika předcházejících dílčích
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pohybových úkonů, ke kterým patří ještě odraz z plného chodidla. Pokud se všem těmto
podmínkám nepodřídíme, zaručeně se nevyhneme skluzu po dvou lyžích. Jízda
v jednooporovém postavení je koordinačně náročnější a proto tuto chybu najdeme
víceméně opět u všech sledovaných. Zmínili jsme se o probandu V. S., který se dostal
do dvouoporového postavení jen díky krátkému skluzu. Největší problém s tímto
postavením měl proband P. F., který nebyl schopen jednooporového postavení vůbec.
Další chybu, kterou jsme mohli registrovat u probandů P. F. a J. J. u střídavého běhu
dvoudobého, je špatná koordinace horních a dolních končetin spojena s „passgangovou“
jízdou. K této diskoordinaci dojde především v případě, že pohyb paží je uskutečňován
jen před tělem. Střídavý běh dvoudobý je charakteristický střídavou prací paží a dolních
končetin a zároveň je pohyb paží opačný k dolním končetinám, kdy každý pohyb má
svůj určitý časový interval. Jelikož nejsou paže dotahovány za tělo, vrací se dříve
a narušují tak práci dolních končetin. Špatnou koordinaci jsme našli v některých
případech u probandů i při soupažném běhu jednodobém, pokud předklon trupu nebyl
dostatečný.
Výuka zrakově postižených nejen při běhu na lyžích s sebou nese určitá specifika, jak
uvádí Hruša a kol. (1999). Specifikům v běhu na lyžích zrakově postižených jsme se
v této práci rozhodli jít naproti prostřednictvím doplnění metodické řady o průpravná
cvičení na sněhu v rámci klasické techniky. K navržení doplňujících průpravných
cvičení nám vypomohla sledovaná vybraná rovnovážná a koordinační cvičení na sněhu
testovaná na vybraných probandech, zvolená na základě literatury a našich poznatků.
Naše výsledná navržená průpravná cvičení jsou zaměřena na body, které jsou klíčem ke
zlepšení techniky zrakově postižených osob při běhu na lyžích klasickou technikou.
Jedná se o cvičení zaměřená na zlepšení rovnováhy, na správný rozsah pohybu paží
především za tělem a na správnou koordinaci horních a dolních končetin.
Janečka (2005) apeluje na začátek pohybové přípravy již dlouho před začátkem zimní
sezony a především na „suchou“ přípravu. Výhodou je osvojení celé řady pohybových
dovedností ve zjednodušených podmínkách a v klimaticky příznivém období.
Janečkova „suchá“ příprava má také nevýhody v podobě časové náročnosti vůči
zrakově postiženým sportovcům, jejich trenérům a trasérům. Tento model přípravy
proto bereme jako nadstavbu a doplňující přípravu pro zrakově postižené sportovce,
kteří se pohybují v běhu na lyžích na jiné než na amatérské úrovni.
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8. ZÁVĚR
Bakalářská práce zaměřená na běh na lyžích zrakově postižených se zabývala analýzou
techniky a metodiky jejich klasické techniky. Hlavním cílem práce bylo doplnění
metodické řady o průpravná cvičení na sněhu v rámci klasické techniky v běhu na
lyžích, na základě analýzy pohybu zrakově postižených v klasické technice běhu na
lyžích, a to především pomocí zvolených konkrétních rovnovážných a koordinačních
cvičení na sněhu. Rovnovážná cvičení se týkala testování rovnováhy statické
a dynamické na lyžích, koordinační cvičení obsahovalo testování práce paží bez holí
a s holemi v rámci obou stylů klasické techniky v běhu na lyžích. Posledním bodem
testování bylo koordinačně-rovnovážné cvičení, kde bylo potřeba zkoordinovat horní
a dolní končetiny (s trupem) při obou stylech klasické techniky.
Z celkového vyhodnocení analýzy pohybu zrakově postižených na základě vybraných
sledovaných cvičení, v rámci klasické techniky běhu na lyžích můžeme konstatovat, že
největší rozdíly mezi fyzickými výkony našich probandů podléhají době vzniku a druhu
závažnosti zrakového postižení. Určité pohybové prvky z klasické techniky běhu na
lyžích jsou značně ovlivněny návyky pocházejícími z běžného života, které se dají jen
těžko ovlivnit. Tyto hluboce zakořeněné návyky jsou hlavní příčinnou chyb
v pohybovém projevu v klasické technice běhu na lyžích.
Doplnění metodické řady o průpravná cvičení na sněhu v rámci klasické techniky
v běhu na lyžích by mělo zrakově postiženým přiblížit problematiku běhu na lyžích
a usnadnit motorické učení. Výhodou průpravných cvičení je časová nenáročnost,
jednoduchost a snadná představitelnost.
Využití průpravných cvičení na sněhu a doplnění metodické řady o průpravná cvičení
suché přípravy v praxi bude cílem magisterské práce.
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