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Abstrakt 

 

Název:  Porovnání výukových lyžařských učebních plánů a kvalifikací v České 

republice a na Novém Zélandu. 

 

Cíle:   Cílem diplomové práce je porovnání výukových plánů a kvalifikací mezi 

Českou republikou a Novým Zélandem. Jako základní výukový program 

v České republice byla vybrána Česká škola lyžování. 

 

Metody:  Tato teoretická práce uceleně zpracovává, třídí a kriticky analyzuje 

přehled poznatků o aktuálním tématu. Potřebné informace pro tuto práci 

byly získány několika způsoby. Jednalo se o obsahovou analýzu 

dokumentů, pozorování a také vlastní zkušenosti.  

 

Výsledky:  Po srovnání české a novozélandské metodiky výuky lyžování nebyly 

zjištěny výrazné rozdíly, ty se objevily v rámci srovnání požadavků na 

získání kvalifikací stejné úrovně – věk, délka kurzu a následné získané 

oprávnění k výuce. Odlišuje se také zaměření a působnost lyžařských 

organizací.  

 

Klíčová slova: lyžování, metodika, kvalifikace, výuka  

   



Abstract 

 

Title:  Comparison of ski teaching plans and ski qualifications between Czech 

republic and New Zealand. 

 

Objectives:  Main objective of this thesis is the comparison of lesson plans and 

qualifications between the Czech Republic and New Zealand. As a basic 

educational program in the Czech Republic was chosen Czech ski school. 

 

Methods:  This theoretical work processes, sorts and critically analyzing the survey 

findings on the current topic. Information needed for this work were 

obtained in several ways. It was a content analysis of documents, 

observation and experience. 

 

Results: After comparing Czech and New Zealand methodology of teaching 

skiing were not found distinct differences, they appeared in a comparison 

of the requirements for obtaining the qualifications of the same level – 

age, length of course and obtained permission to teach. It differs also 

focus and scope of ski organizations. 

 

Keywords:  skiing, methodology, qualifications, ski teaching 
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1 ÚVOD 

Lyžování je v České republice velice oblíbený zimní sport. Každou sezónu 

vyráží do tuzemských, ale i zahraničních lyžařských areálů tisíce lyžařů. Téměř 

v každém lyžařském středisku jsou na návštěvníky připraveni a snaží se nabídnout ty 

nejlepší podmínky pro aktivní odpočinek, načerpání sil a elánu. Pro děti a začátečníky je 

ve většině areálů připravena výuková plocha s různými pomůckami, díky kterým je 

výuka zábavnější, pestřejší a snazší. Působí zde kvalifikovaní instruktoři lyžování, 

samotné lyžařské školy také nezahálí a snaží se nabídnout velké množství služeb 

v oblasti základního lyžování a snowboardingu. 

 

Cílem diplomové práce je nalezení a popis rozdílů v metodice lyžování v České 

republice a na Novém Zélandu. Dalším cílem je také porovnat lyžařské organizace, 

druhy a nutné podmínky pro udělení lyžařských kvalifikací v těchto zemích. 

 

V České republice existují dvě rozdílné cesty k lyžařskému vzdělání – Česká 

škola lyžování a APUL. Jako základní výukový program byla pro tuto práci vybrána 

Česká škola lyžování, ale do komparace lyžařských kvalifikací jsem zahrnul i vzdělání 

APUL. Je totiž zajímavé, že tyto dvě možnosti vzdělání fungují vedle sebe v jednom 

státě, ale jsou navzájem odlišné. Proto mě zajímalo, jestli v zemi na druhé straně světa 

bude systém ještě rozdílnější, nebo jestli v dnešním světě plném globalizace jsou 

podmínky pro udělování/získávání lyžařských kvalifikací a následná výuka shodné. 

 

Toto téma jsem si vybral také z důvodu mé desetileté praxe instruktora 

lyžování v Lyžařské škole Logic. Můj zájem o lyžování začal v dětském věku, kdy jsem 

se poprvé postavil na lyže a začal jezdit na pravidelné kurzy lyžařské školy. Lyžování 

mě bavilo natolik, že jsem se později stal pomocným instruktorem, seznamoval se 

s praktikami, povinnostmi a výukovým systémem lyžařské školy. V osmnácti letech 

jsem absolvoval licenční kurz - Instruktor lyžování. Od té doby jsem samostatně učil 

přidělená družstva. O pár let později jsem se přihlásil na licenční kurz vyšší úrovně - 

Cvičitel lyžování. V současné době studuji nejvyšší možnou kvalifikaci základního 

lyžování - Učitel lyžování. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cíle práce:  

Cílem diplomové práce je porovnání výukových plánů a kvalifikací mezi 

Českou republikou a Novým Zélandem. Jako základní výukový program v České 

republice byla vybrána Česká škola lyžování. 

 

Úkoly práce:  

 Provést rešerši literatury zabývající se lyžováním v České republice a na Novém 

Zélandu.  

 Analyzovat podklady pro udělování základních kvalifikací v České republice 

a na Novém Zélandu. 

 Získané informace porovnat a vyhodnotit. 
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3 METODIKA PRÁCE 

3.1 Charakter výzkumu 

Tato teoretická práce uceleně zpracovává, třídí a kriticky analyzuje přehled 

poznatků o aktuálním tématu. Potřebné informace pro tuto práci byly získány několika 

způsoby. Jednalo se o obsahovou analýzu dokumentů a jejich komparaci, pozorování a 

také vlastní zkušenosti. 

3.2 Použité metody 

Hlavní metodou pro sběr informací v této diplomové práci je obsahová analýza 

dokumentů. Tato analýza je kvalitativně-interpretativní, patří mezi nejčastější techniky 

sběru dat a představuje vyhledávání vhodných dokumentů, z nichž chceme získat 

informace o daném jevu (statistické ročenky, články z tisku a odborné literatury, ale 

i fotografie, záznamy rozhovorů, diskusních skupin na webu a mnoho dalších 

zaznamenaných slovesných projevů). Hendl (2006) uvádí, že za věrohodné dokumenty 

můžeme považovat publikace národních organizací, publikace profesionálů a třeba 

i vládní dokumenty. Uvádí také, že nedůvěryhodné jsou osobní  internetové stránky, 

weby a osobní texty.  

Dokumenty pro tuto diplomovou práci byly listinné a elektronické. Většina 

z nich má poměrně velkou věrohodnost, protože to jsou převážně publikace vydané 

národními organizacemi jako učební texty pro studenty. Tato metoda je založena na 

studiu dokumentů v průběhu určitého období. Analýzu dokumentů můžeme kombinovat 

s jakoukoli další metodou získávání dat, například s rozhovorem nebo pozorováním 

(Miovský, 2006).  

 

Mezi výhody této metody patří: 

 jednoduchost, systematičnost 

 univerzalita (lze ji uplatnit na prakticky jakýkoli soubor textových dat) 

 využití v případech, kdy nelze použít jiné metody zkoumání 

  

Naopak nevýhodou je: 

 nesprávná interpretace získaných informací 

 nutnost ověření dat (Dvořáková, 2010). 
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Další metodou využitou v diplomové práci byla metoda pozorování. Jde 

o součást výzkumné akce, kdy jsou objekty sledovány při konkrétní akci, a to zcela 

záměrně, opakovaně a systematicky, nejedná se o nahodilou činnost. Pozorování dělíme 

na nezúčastněné a zúčastněné. Nezúčastněné pozorování je takové, kdy pozorovatel 

pozoruje dané jevy, aniž se sám v pozorovaném ději angažuje (Ukep.eu, 2015). Pro tuto 

práci však bylo použito zúčastněné pozorování, což znamená, že se sám pozorovatel 

pohybuje ve zkoumaném prostředí a stává se jeho součástí. Zároveň se jednalo 

o polostandardizovanou formu pozorování, tedy kombinaci standardizovaného 

a nestandardizovaného pozorování. Z toho vyplývá, že některé aspekty či cíle 

pozorování jsou předem jasně dané a některé vyplynou ze situace a pozorovatel je 

zahrne do výzkumu (Reichel, 2009).  

 

Průběh pozorování lze rozdělit do několika fází.  

1) Příprava – stanovení cílů, definování předmětu pozorování, rozhodnutí 

o způsobu pozorování, případně i předvýzkum 

2) Pozorování – identifikace sledovaného jevu, získávání informací o tomto 

jevu, záznam pozorovaných jevů 

3) Analýza získaných informací – prováděno co nejdříve po provedení 

samotného pozorování 

4) Interpretace výsledků (Hendl, 2004). 

 

I tato metoda má své výhody i nevýhody: 

Výhody: 

 přirozené prostředí pro pozorování  

 možnost sledování emocionálních reakcí sledovaného subjektu 

 sledování lze provádět v dlouhém časovém období – možnost získání velkého 

množství dat 

 

Nevýhody: 

 náročnější na přípravu 

 výskyt problémů s věrohodností 

 subjektivita pozorovatele může vést k častým chybám: 

 špatný výběr subjektů 

 příliš málo/hodně pozorovaných atributů 
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 stranění – ovlivnění druhými, individuální předsudky 

 ukvapenost – při závěrečném hodnocení (Disman, 2002) 

Metoda vědeckého pozorování byla provedena v průběhu několika zimních sezón 

v rámci lyžařských kurzů Lyžařské školy Logic. Jednotlivá pozorování byla realizována 

přímo v terénu po celý den. Sledovány byly děti od samotného příchodu na svah až po 

ukončení lekce a rozloučení. Pozorování bylo zaměřeno na jejich přístup k výuce, 

motorické dovednosti, reakce na jednotlivá cvičení a postupný rozvoj lyžařských 

dovedností. 

Třetí metodou získání informací pro tuto práci je má vlastní zkušenost, a to 

nejen jako absolventa několika školení a kurzů k získání certifikace Instruktor lyžování, 

Cvičitel lyžování a Učitel lyžování, ale také jako osoby, která následně získané znalosti 

a zkušenosti využívá i v praxi, při výuce klientů lyžařské školy. 
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4 POROVNÁNÍ VÝUKOVÝCH PLÁNŮ A VZDĚLÁVÁNÍ 

V LYŽOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA NOVÉM 

ZÉLANDU  

4.1 Historický vývoj metodiky lyžování 

Vývoj alpského lyžování procházel odlišnými etapami, kterým vždy dominovala 

konkrétní lyžařská škola. Každá je specifická určitou lyžařskou technikou jízdy 

s charakteristickými prvky. Klady každé školy určovali jejich samotní interpreti, kteří 

s lyžováním měli své zkušenosti – jednalo se o vynikající závodní lyžaře. Pro rozvoj 

tohoto sportu však neměla přínos každá z těchto škol, jelikož některé vznikly pouze 

z obchodních důvodů či jako důkaz schopností jejich tvůrců.  

4.1.1 Historický vývoj metodiky lyžování v České republice 

Za zakladatele lyžování v Čechách je považován Josef Rösler-Ořovský, který byl 

velkým sportovcem a také znalcem různých sportů. Z Norska přivezl první lyže v roce 

1887 a založil v Praze lyžařský kroužek při Bruslařském klubu Praha. V roce 1894 byl 

pak přejmenován na Český ski klub Praha. 

V roce 1893 se dostal do kontaktu s učitelem Janem Bucharem, který si přivezl 

lyže z Vídně a který ho pozval do Krkonoš. Spolu založili v témže roce Český ski klub 

Vysoké nad Jizerou. Buchar o rok později založil také Český krkonošský spolek ski 

Jilemnice. Je autorem prvních metodických článků o lyžování a zavedl lyžování do 

školní tělesné výchovy. V roce 1903 založil Ořovský sloučením Českého ski klubu 

Praha, Českého ski klubu Vysoké nad Jizerou a Českého krkonošského spolku ski 

Jilemnice Svaz lyžařů v Království českém – dnešní Svaz lyžařů ČR. Josef Aleš zvaný 

Lyžec, kamarád Buchara a velmi zapálený turista na lyžích, vydal také knihu o lyžování 

- Obrazy horské zimní krásy, kde popsal své myšlenky a příhody z cest. 

Avšak o největší rozšíření lyžování se zasadil hrabě Jan Harrach, který vybavil 

lyžemi všechny lesní dělníky a také sportovce z Jilemnice a okolí. Lyže se vyráběly na 

pile v sousedních Dolních Štěpanicích. V roce 1893 proběhly první lyžařské závody 

v českých zemích. Konaly se na Kozinci u Jilemnice a jednalo se o závody v běhu na 

lyžích. V roce 1896 proběhlo Mistrovství Království českého ve Stromovce v Praze. 

Opět se závodilo v běhu na lyžích a jednalo se o délku 1050 metrů. Až v roce 1913 byl 
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pořádán první závod ve sjezdu na lyžích, který se uskutečnil na Šumavě – sjezd 

z hřebene Pancíře. Lyžování se stalo velmi populární a rychle se rozšířilo i do ostatních 

horstev v Království českém (Jandová a kol., 2012). 

Vývoj metodiky lyžování v České republice byl ovlivněn školou norskou, 

albergskou a později i školou alpskou, francouzskou a rakouskou. Vlastní metodika 

České školy lyžování se začala vytvářet od 70. let 20. století. Autorem metodiky byl 

Vladislav Čepelák z UK FTVS, který zatáčel oblouky na principu kroku. Tato technika 

zatáčení je nazývána kročnou technikou. Hlavní princip zatáčení kročnou technikou je 

dán pohyby kolene dopředu a dovnitř, přenášení hmotnosti těla z lyže na lyži a 

postavení a zatížení vnější lyže na vnitřní hranu. Na tuto techniku navázal v 80. letech 

20. století Miloš Příbramský, který ji posunul směrem k řezaným obloukům. Technika 

řezaných oblouků využívá ve všech fázích oblouku vlastní autokinetiku lyží (Chovanec, 

1989). 

Od této techniky se později vyvinuly oblouky s různým podílem smyku, které 

měly za úkol regulaci rychlosti za použití stejné základní techniky. Tato metodika 

lyžování, Česká škola lyžování (ČŠL), se stala od 60. let 20. století oficiální metodikou 

MŠMT. S mírnými úpravami však tato metodika funguje dodnes (Gnad a kol., 2008). 

Na obrázku 1 můžeme vidět graficky znázorněnou aktuální metodiku české 

školy lyžování. Modrá barva na obrázku označuje techniku oddělené práce dolních 

končetin a zahájení tlakem do vnitřních hran lyží, využívající překlopení lyží a jejich 

autokinetiku ke „carvingovému“ řezání. Fialová barva označuje ve výše uvedené 

technice cílený „podíl smyku“ (driftování – přismýkávání). Červená barva vyznačuje 

biomechanicky odlišné „klasické smykové“ zahájení změny směru (proti)rotačním 

impulsem trupu s následným smykem na odlehčených lyžích.  
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Obrázek 1 - Struktura výuky techniky sjíždění a zatáčení na lyžích v etapě základního lyžování 

(ČŠL, 2010) 

 

Nejvýraznějším zásahem do výše zmíněné metodiky bylo vypracování České 

cesty lyžování, na které spolupracovali jak zástupci ze Svazu lyžařů ČR, Českého svazu 

lyžařských škol, pedagogů z VŠ, tak i zástupci z Apul. Tato metodika je doporučována 

i Interski ČR. Na obrázku 2 je schéma výuky právě této České cesty lyžování 

(www.interski.cz). 
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Obrázek 2 - Česká cesta – schéma výuky lyžování (www.interski.cz) 

 

4.1.2 Historický vývoj metodiky lyžování na Novém Zélandu 

První zaznamenané využití lyží na Novém Zélandu bylo v Central Otago v roce 

1874. V roce 1893 Dixon, Mannering a Fyfe použili lyže při jejich pokusu vystoupit na 

Mount Cook. První snaha o vytvoření lyžování jako sportu byla v roce 1909, kdy 

kapitán Head a Lawrence Earle představili speciální lyže Kiandra (sněžnice) v Mount 

Cook. V roce 1913 někteří nadšenci diskutovali také o možnosti jejich použití na Mount 

Ruapehu. 27. července téhož roku W. P. Mead a B. C. Drake provedli první zkušební 

jízdu na svazích hory Tama. Jejich úspěch je povzbudil a dne 31. července 1913 tak 

založili Ruapehu Ski klub - první svého druhu na Novém Zélandu. Lyžování šlo 



19 

 

samozřejmě do ústraní v průběhu první světové války, ale od roku 1922 měl Ruapehu 

Ski klub již 100 členů. Ti v následujícím roce postavili jejich první chatu - Glacier Hut - 

a klub organizoval první závody. Přestože se lyžařské túry konaly v regionu Mount 

Cook již od roku 1926, tento sport nebyl považován za hlavní na jižním ostrově až do 

roku 1929, kdy byl založen Canterbury Winter Sports Club. V tomto roce Ruapehu Ski 

Club organizoval první lyžařské šampionáty na Novém Zélandu, které měly podobu 

závodů cross-country (An Encyclopaedia of New Zealand, 2015). 

 

4.2 Organizace zabývající se výukou lyžování 

4.2.1 Organizace zabývající se výukou lyžování v České republice 

V České republice působí celá řada lyžařských organizací, které musí splňovat 

a mít platnou akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Největším a nejdéle působícím svazem je Svaz lyžařů České republiky (SLČR). Tento 

svaz působí nepřetržitě od roku 1903 a je prvním národním svazem jak v České 

republice, tak i na světě. Po roce 1918 nastala pro svaz složitější situace, protože lyžaři 

byli zastoupeni jak v Sokole, klubu Československých turistů, Orlu, tak i ve Skautu 

a jiných organizacích. V tomto období svaz reorganizoval a zdokonaloval strukturu 

vedení. V období 2. sv. války, okupace a protektorátu Čech, Moravy a Slezska se 

lyžování značně omezilo, protože lyžařská centra byla hlavně v okupovaném území, 

kam nebyl přístup. Po skončení války byl svaz opět uveden v činnost. Bohužel 

ne nadlouho, protože v roce 1948 byla činnost svazu násilně ukončena komunistickou 

stranou. Následně byl svaz transformován do České obce sokolské a po vzniku Státního 

výboru pro tělovýchovu a sport byla zřízena Lyžařská sekce. V roce 1957 byl Státní 

výbor zrušen a nahradil ho Československý svaz tělesné výchovy. Téhož roku byla 

zvolena ústřední sekce lyžování Československého svazu tělesné výchovy. V tomto 

stavu (s pár změnami v názvu) svaz přežil až do roku 1992, kdy se osamostatnil 

v právnickou osobu s konečným názvem Svaz lyžařů České republiky. V roce 1993 

SLČR vstoupil do organizace FIS. Tento svaz je jeden z nejdůležitějších organizací, 

která hájí zájmy lyžování v České republice. Hlavním cílem Svazu lyžařů České 

republiky je podpora a rozvoj základního i závodního lyžování včetně reprezentace 

České republiky. Aktivně podporuje a propaguje také veškeré formy lyžování mládeže a 

dospělých (Svaz lyžařů České republiky, 2015). 
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Další organizací s podstatně kratší tradicí je Český svaz lyžařských škol (ČSLŠ). 

Ten byl založený v roce 1990. Jeho snahou je sdružovat lyžařské školy a nabídnout jim 

ucelené informace o novinkách v metodice a organizuje licenční školení a kurzy 

v oblasti sjezdového i běžeckého lyžování, telemarku a snowboardingu pořádané 

v jednotlivých pohořích v České republice (ČSLŠ, 2014). 

Posledním sdružením je Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL). 

Toto občanské sdružení vzniklo v roce 1992. O dva roky déle je APUL přijat do 

Mezinárodní asociace lyžařských instruktorů (ISIA), kde zastupují Českou republiku. 

Cílem tohoto sdružení je hlavně další vzdělávání učitelů lyžování, snowboardingu 

i dalších sněhových disciplín. Snaží se sdružovat jak Učitele lyžování, tak i lyžařské 

školy, kterým nabízí výhodné nákupy zboží a usnadňují jejich hlavní činnosti (APUL, 

2013). 

V České republice se výuce lyžování věnují také jednotlivé Univerzity – jejich 

fakulty a katedry. Jedná se především o tyto: Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy (FTVS UK), Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého 

v Olomouci (FTK UPOL), Fakulta sportovních studií Masarykovy Univerzity v Brně 

(FSPS MU) a katedry tělesné výchovy v Plzni, Českých Budějovicích, Liberci a dalších 

městech. 

Dále mají platnou akreditaci ke školení instruktorů, cvičitelů a učitelů lyžování 

i různé soukromé osoby. 

V České republice působí ještě Interski ČR, která sdružuje všechny organizace 

zabývající se lyžováním a je součástí mezinárodní organizace Interski International. Ta 

působí na všech kontinentech a mezi jeho členy patří všechny národní sdružení a 

samostatné odborné organizace – Mezinárodní asociace instruktorů lyžování (ISIA) 

sdružující učitele lyžování z povolání, Mezinárodní svaz instruktorů lyžování (IVSI) 

sdružující Instruktory lyžování různých sportů na sněhu, včetně profesionálů a Svaz 

školního lyžování (IVSS), který sdružuje učitele působící na školách a univerzitách, 

kteří vyučují lyžování jako součást školních učebních plánů. Mezi hlavní úkoly Interski 

ČR patří zejména: 

 podporovat spolupráci jednotlivých sdružených subjektů 

 vyhodnocování a rozvoj poznatků o výuce lyžování 

 prezentace výuky lyžování ČŠL v zahraničí 

 účast na mezinárodních kongresech a jednáních 
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 spolupráce se státní správou v rámci výchovy a školení pedagogů lyžování 

 tvorba předpisů v oblasti výuky lyžování – sjednocení s mezinárodními 

standardy 

 soustavné zvyšování úrovně lyžařských kvalifikací 

 publikační činnost (www.interski.cz). 

 

4.2.2 Organizace zabývající se výukou lyžování na Novém Zélandu 

Snowsport council je jedna z pěti organizací, které se starají o vývoj lyžování na 

Novém Zélandu. Tato organizace zastřešuje 5 členů, kterými jsou: Rada horské 

bezpečnosti Nového Zélandu (NZMSC), Federace lyžařského průmyslu (NZSIF), 

Asociace lyžařských středisek (SAANZ), Závodní oddíl (SRNZ) a Asociace zimních 

sportů (SSNZ).  

Snow sport NZ (SSNZ) – tato národní organizace je jediná na Novém Zélandu, 

která je také členem Mezinárodní lyžařské federace (FIS) a olympijského výboru NZ. 

Díky ní mohou členové závodit ve FIS závodech a být členy olympijského hnutí. Snow 

sport NZ vznikl v roce 1955 a působí jako zastřešující organizace pro zimní sporty, 

které poskytují širokou škálu podpůrných služeb, zdrojů a vůdčích schopností na 

podporu aktivit svých členů. Těmi jsou: Snowboardová Unie NZ, Asociace 

aplikovaného lyžování hendikepovaných lyžařů, Asociace lyžování ve volném terénu, 

Asociace rychlostního lyžování a také Asociace běžeckého lyžování. 

Rada horské bezpečnosti Nový Zéland (NZMSC) je národní organizace, která se 

zaměřuje na bezpečnost pozemních outdoorových aktivit prostřednictvím propagace. 

Identifikuje a reaguje na poznatky poskytnuté sběrem a analýzou údajů a v neposlední 

řadě buduje partnerství s příslušnými organizacemi. 

Federace lyžařského průmyslu (NZSIF) byla vytvořena v roce 1979 k tomu, aby 

umožnila tomuto odvětví silnější postavení vůči vládě, veřejnosti a dalším stranám a 

zvýšila také propagaci na získání více peněz pro odvětví. Členy jsou maloobchodníci, 

půjčovny zimního vybavení, velkoobchodníci, dovozci a výrobci lyžařského vybavení. 

Asociace lyžařských středisek (SAANZ) byla založena v roce 1980. Jedná se o 

sdružení založené s cílem zastupovat zájmy komerčních lyžařských středisek na Novém 

Zélandu. Činnost sdružení zahrnuje marketing, partnerství, vzdělání, výzkum, 

advokacii, technologie a komunikaci. 
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Závodní oddíl (SRNZ) sdružuje závodníky na Novém Zélandu a podporuje 

jejich činnost. Také pořádá mnoho lyžařských závodů, nejen na státní úrovni (NZ 

XSports.com, 2012). 

Sdružení lyžařských instruktorů (NZSIA) je organizací, která se zabývá 

tréninkem a školením nových instruktorů a vydává lyžařské licence. Založena byla v 

roce 1971, od té doby je NZSIA mezinárodně uznávaná. Také je členem Interski 

International. Po úspěšném zakončení základního lyžařského kurzu je z kvalifikanta 

dobře informovaný a profesionální instruktor, který je schopen učit a hrát si s dětmi na 

sněhu na vysoké úrovni. NZSIA vyvinula kvalifikační rámec, díky kterému se 

instruktoři uplatňují jak na Novém Zélandu, tak i kdekoli jinde na světě na mezinárodní 

úrovni. 

Poslední dvě organizace podílející se na vývoji lyžování na Novém Zélandu jsou 

Snowboardová unie a Federace lyžařského průmyslu (NZ XSports.com, 2012). 

 

4.3 Lyžařské kvalifikace 

4.3.1 Lyžařské kvalifikace v České republice 

V České republice rozhodla Akreditační komise MŠMT od 1. 5. 2013 

akreditovat pro sportovní oblast pouze trenérskou a instruktorskou kvalifikaci. Ty mají 

150 hodinovou dotaci na školení a po splnění všech podmínek mohou absolventi 

zažádat o Živnostenský list. Zásady činností pro tato akreditovaná zařízení vydává 

Interski ČR, které zároveň rozhoduje o obsahu a rozsahu školení kvalifikace Instruktor 

lyžování a uvádí také doporučenou metodiku a hodnoty pro získání nižších i vyšších 

kvalifikací. 

Akreditovaná zařízení udělují následující lyžařské kvalifikace  

(seřazené od nejnižší po nejvyšší možnou): 

 Praktikant sjíždění, běhu, základního či telemarkového lyžování 

 Instruktor sjíždění, běhu, základního, školního či telemarkového lyžování 

 Instruktor lyžování (se specializací sjíždění, běh, telemark) 

 Cvičitel lyžování (již dvě specializace) 

 Učitel lyžování 
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Další, trochu odlišné udělované licence nabízí také Asociace profesionálních učitelů 

lyžování České republiky (APUL). Jedná se o tyto kvalifikace: 

 APUL C 

 APUL B 

 APUL A 

Výše popsané kvalifikace jsou detailněji rozepsány v podkapitolách dále. 

4.3.1.1 Praktikant sjíždění, běhu, základního či telemarkového lyžování 

Praktikant je jednou z interních kvalifikací akreditačních zařízení. Jedná se o 

nejnižší možnou lyžařskou kvalifikaci, kterou používají sdružení a organizace sdružené 

pod Interski ČR. Praktikant je asistentem Instruktora lyžování (či vyšší kvalifikace), 

pomáhá mu při výuce na svahu a nabírá také zkušenosti s vedením družstva a jednáním 

s klienty lyžařské školy. Nemá možnost získat Živnostenský list. Pro získání této 

kvalifikace musí být absolventovi alespoň 15 let, musí projít školením o délce 

minimálně 20 hodin (většinou 2 dny). Obsah i délku tohoto kurzu však určují jednotlivá 

akreditační zařízení (www.interski.cz). 

4.3.1.2 Instruktor sjíždění, běhu, základního, školního, telemarkového 

lyžování 

Další, druhou nejnižší, interní kvalifikací je Instruktor sjíždění, běhu, 

základního, školního či telemarkového lyžování. Ani absolventi tohoto školení nemají 

možnost získat Živnostenský list. Instruktoři této úrovně už ale mohou samostatně 

plánovat, vést a hodnotit výcvik – mají tedy jistou zodpovědnost za svěřené klienty, 

i proto je toto školení podmíněno věkem alespoň 18 let. Doporučený rozsah kurzu 

k dosažení této kvalifikace je minimálně 50 hodin, většinou se jedná o délku 5 až 6 dní. 

V kapitole 4.3.3 je detailněji uveden obsah kurzu, teorie i praktická náplň. 

4.3.1.3  Instruktor lyžování 

Instruktor lyžování je již kvalifikace profesní (uznávaná MŠMT), jejíž absolvent 

obdrží „Osvědčení o odborné způsobilosti“ a může si zažádat a získat Živnostenský list 

v oblasti výuky lyžování. Tento instruktor pak plánuje, vede i hodnotí lyžařský kurz pro 

družstvo klientů. Další pravomocí je možnost školení a doškolování nižších kvalifikací, 

ale pouze ve své specializaci (sjíždění, běh na lyžích, telemarkové lyžování), kterou 

získal v rámci svého vyškolení. Každá ze specializací je podmíněna splněním 150 hodin 

výuky. 
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Před samotným školením probíhají přijímací pohovory a žadatel musí mít praxi 

jako Instruktor nižší úrovně alespoň 7 výukových dní. Následné školení je v rozsahu 

nejméně 150 hodin. Zájemce mohou školit pouze Cvičitelé, Učitelé či Diplomovaní 

učitelé lyžování – tedy osoby s vyšší kvalifikací. 

4.3.1.4 Cvičitel lyžování 

Cvičitel lyžování je další z interních kvalifikací udělovaných akreditačními 

zařízeními. Jedná se o vyšší kvalifikaci, než je Instruktor lyžování. Školení a doškolení 

této kvalifikace mohou pořádat pouze osoby s vyšší kvalifikací, tedy Učitel lyžování 

a Diplomovaný učitel lyžování. Ti také následně udělují získanou kvalifikaci. Absolvent 

této úrovně lyžování prohlubuje dovednosti získané v rámci školení Instruktora 

lyžování, které je jednou z podmínek pro přijetí do kurzu Cvičitel lyžování. Tato 

kvalifikace umožňuje také následné pořádání kurzů a výcvik zájemců o nižší 

kvalifikace. 

Pro získání kvalifikace Cvičitel lyžování je nutné absolvovat přijímací pohovor, 

dále se zúčastnit školení v celkové délce 250 hodin a doložit praxi v rozsahu alespoň 14 

dní. Kvalifikace nabízí studium dvou specializací, zájemce si může vybírat ze sjezdu, 

běhu, telemarkového lyžování nebo snowboardingu.  

Cvičitel lyžování si také může požádat o známku od Mezinárodního svazu 

instruktorů lyžování, na kterou získává v řadě lyžařských areálů slevy, například na 

skipas. Náplň tohoto školení je uveden v kapitole 4.3.3. 

4.3.1.5 Učitel lyžování 

Jedná se opět o interní kvalifikaci vyšší než Cvičitel lyžování. Má stejnou 

odpovědnost i možnosti jako je tomu u Cvičitele lyžování, školit a doškolovat může 

všechny nižší kvalifikace, navíc právě i Cvičitele lyžování. Tuto kvalifikaci lze získat 

pouze od dvou vysokých škol, které jsou k tomuto akreditované. Jedná se o Univerzitu 

Karlovu v Praze (Fakultu tělesné výchovy a sportu) a Univerzitu Palackého v Olomouci 

(Fakulta tělesné kultury). Pro získání této kvalifikace musí uchazeč projít opět 

přijímacím pohovorem, dále doložit 14 denní praxi a absolvovat školení v rozsahu 450 

hodin. I Učitel lyžování si může zažádat o známku od Mezinárodního svazu instruktorů 

lyžování a využívat tak slevy v lyžařských střediscích (www.interski.cz). 
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4.3.1.6 Lyžařské kvalifikace APUL 

Asociace profesionálních učitelů lyžování České republiky (APUL) používá od 

roku 1992 jiné označení pro udělované licence, a to APUL C, APUL B a nejvyšší 

kvalifikaci APUL A. Tento systém označení vznikl díky inspiraci z Rakouského 

lyžařského svazu, ale zhruba odpovídá výše popsanému rozdělení kvalifikací – 

instruktor, cvičitel, učitel. Odlišuje se však rozdílnou náročností získání licence, dobou 

trvání jednotlivých školení a také uznávání nejvyšší kvalifikace APUL A i v zahraničí. 

Udělované licence jsou především pro profesní sféru lyžování, tedy pro provozovatele 

lyžařských skol či učitele lyžování z povolání. 

 

Lyžařský kurz licence C – jedná se o základní kurz lyžování v délce 9 dnů 

(přesněji 90 hodin zahrnující výuku na svahu a teorii). Tento kurz je vhodný pro 

instruktory pracující se začátečníky či mírně pokročilými klienty, a to pouze v České 

republice. V rámci školení se zájemce seznámí se základy výuky, technikou a analýzou 

samotného lyžování. Také se zde procvičí odborná (lyžařská) slovní zásoba cizího 

jazyka (angličtina, němčina), která však nemusí mít vliv na získání kvalifikace APUL 

C. Podmínkou pro přihlášení do kurzu je věk 17 let. 

 

Lyžařský kurz licence B – tento kurz navazuje na předešlý (APUL C) a trvá opět 

9 dní (90 hodin výuky na svahu a teorie). Umožňuje výuku pokročilých lyžařů, a to jak 

na označených a upravených tratích, tak i mimo ně. V průběhu kurzu si zájemce 

rozšiřuje znalosti získané v nižším kurzu. Před samotným školením je nutné doložit 50 

hodinovou praxi. K získání kvalifikace APUL B je nutné složit i zkoušku z cizího 

jazyka. Tato úroveň se shoduje s kvalifikací Cvičitele lyžování a absolvent si tak může 

zažádat o Živnostenský list. 

 

Lyžařský kurz licence A – nejvyšší úroveň systému licencí APUL je již 

mezinárodně uznávaná (ISIA) a samotný kurz trvá dalších 14 dní (140 hodin zahrnující 

praxi na svahu a teorii). Tato licence je určena pro zájemce, kteří chtějí poté učit 

všechny skupiny klientů, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Instruktor může 

také vést školení pro zájemce o nižší kvalifikace APUL. V kurzu pro APUL A si žadatel 

opět rozvine již získané znalosti o další poznatky v oblasti tréninku, pedagogiky i 

hodnocení lyžování. Součástí i tohoto kurzu je rozvoj slovní zásoby v cizím jazyce, 

který je následně prověřen v závěrečné zkoušce. Pokud zájemce úspěšně zdolá i 
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evropské standardizované zkoušky EUROTEST, jeho získaná kvalifikace je poté 

uznávaná v celé Evropě jako nejvyšší možný stupeň vzdělání v oblasti zimních sportů. 

Pokud se chce uchazeč přihlásit do tohoto kurzu, musí mít praxi alespoň 50 hodin 

jako instruktor APUL B a musí projít dalšími školeními, nad rámec APUL B = držitel 

karty ISIA Mark. Jedná se o tyto kurzy: 

 Lavinový kurz – trvá celkem 4 dny pod dohledem Asociace horských 

vůdců, obsahem kurzu je odhad lavinového nebezpečí, znalost práce se 

sondou a následná záchrana zavalených osob, jízda mimo vyznačené 

sjezdovky. V závěrečné zkoušce jsou tyto dovednosti prozkoušeny jak 

prakticky, tak i teoreticky.  

 Slalomový kurz – třídenní kurz (30 hodin) pořádaný jednou za rok pod 

vedením trenérů Svazu lyžařů ČR. Obsahem tohoto kurzu je přiblížit 

účastníkům závodní jízdu v obřím slalomu, tréninkové jednotky a 

natrénovat na závěrečný závod. 

 Slalomový test – znalosti získané ve slalomovém kurzu se prověří během 

jednoho dne v praxi 

 Zkrácený snowboardový kurz C, telemarkový kurz, běžecký kurz 

nebo freestylový kurz – zájemce musí splnit alespoň jeden z těchto 

kurzů, každý trvá 6 dní (APUL, 2013). 

 

Přehledněji jsou popsané kurzy uvedeny v následujícím obrázku 3. Ten ukazuje 

návaznost a požadavky jednotlivých lyžařských kvalifikací APUL.  
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4.3.2 Lyžařské kvalifikace na Novém Zélandu 

Jediná akreditovaná organizace školící instruktory na Novém Zélandu je Asociace 

lyžařských instruktorů Nového Zélandu (NZSIA). Ta zavedla třístupňový systém dle 

organizace ISIA. Jedná se o tyto tři úrovně kvalifikací: 

 Ski Level One 

 Ski Level Two 

 Ski Level Three 

Jednotlivé úrovně jsou opět rozepsány v následujících podkapitolách. 

4.3.2.1 Ski Level One 

Jedná se o základní úroveň certifikace, je určena pro lidi se zájmem o vstup do 

lyžařského prostředí. Absolvent tohoto kurzu je certifikován pro výuku lyžařů 

začátečníků až pokročilých. Tento pětidenní kurz naučí budoucí instruktory základy 

lyžařských technik a biomechaniky, dále didaktické postupy a zásady, zlepší jejich 

Obrázek 3 - Struktura lyžařského vzdělání (APUL, 2013) 
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osobní lyžařské dovednosti. Také se v kurzu naučí demonstrovat správnou techniku 

jízdy, upozorňovat na časté chyby a umět je odstranit.  

Kurzy většinou probíhají na upravených sjezdovkách, některé freeridové prvky 

jsou prováděny ale i mimo sjezdovky. Tyto prvky jsou jistým bonusem kurzu, jedná se 

spíše o osobní lyžařský rozvoj jedince. Teoretická část i závěrečný test z teoretických 

znalostí jsou prováděny on-line formou. Povinnou četbou pro tento kurz je příručka pro 

instruktory lyžování. Praktické znalosti jsou hodnoceny v průběhu celého kurzu. 

Základními předpoklady pro přijetí do tohoto školení je věk nejméně 16 let a schopnost 

lyžování s paralelním postavením lyží. Tato certifikace je prvním krokem pro každého 

lyžařského instruktora na Novém Zélandu, pro člověka, který chce začít svou kariéru 

v lyžařské oblasti, zlepšit si své lyžování nebo učitelské schopnosti, či si jen přivydělat 

(NZSIA, 2015). 

4.3.2.2 Ski Level Two 

Druhý stupeň je zaměřen na instruktory, kteří chtějí pracovat v rámci lyžařské 

výuky s klienty, kteří již zatáčí v přívratném postavení lyží (pluhu) a přechází 

k paralelnímu postavení lyží. Průběh osmidenního kurzu je specifický v tom, že šestý 

den je volno na odpočinek a regeneraci sil žadatelů. Podmínkou k přijetí na školení je 

dovršení věku 17 let a úspěšné absolvování základní úrovně certifikace nebo kvalifikace 

stejné úrovně z jiného státu. Školení obsahuje také teoretickou část – metodiku, 

didaktiku, bezpečnost na horách a analýzy lyžařských technik. 

Instruktor musí umět individuálně zhodnotit lyžařskou úroveň klienta a 

naplánovat lekci s prvky pro odstranění chyb. To je hodnoceno videoklipy ve třech 

segmentech a následnou diskusí s lektory kurzu. Poslední den uchazeči plní metodické 

výstupy a prezentují svou výuku ostatním členům kurzu (přibližně 40 minut). Správná 

technika lyžování uchazečů je průběžně hodnocena v posledních třech dnech. 

Demonstrace techniky jsou hodnoceny v závěrečných dvou dnech. Uchazeč by měl 

umět lyžovat na pokročilé úrovni (silovější pojetí středního oblouku, krátký oblouk 

s regulací rychlosti na upraveném terénu), také by měl být schopen lyžovat i mimo 

upravené sjezdové tratě s regulací rychlosti a poloměru oblouků (NZSIA, 2015).  

4.3.2.3 Ski Level Three 

Třetí úroveň certifikace je pro instruktory, kteří chtějí postupovat v lyžařském 

prostředí k výuce klientů od začátečníků až po experty. Výuku může vést ve všech 

lyžařských střediscích. Školení je rozděleno do dvou třídenních kurzů, které probíhají 
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před samotnou čtyřdenní zkouškou. Cílem těchto třídenních povinných seminářů je 

seznámit uchazeče s výukou pokročilých a zkušených lyžařů, přednést jim další 

technické informace, biomechaniku a připravit je na úspěšné složení zkoušky.  

Uchazeči by měli být zkušení lyžaři, kteří úspěšně absolvovali Ski Level Two 

nebo ekvivalentní cizí kvalifikaci. Po těchto dvou přípravných kurzech následuje 

čtyřdenní zkouška, která zahrnuje demonstrace a úkoly probíhající také ve volném 

terénu. Výuka je hodnocena v průběhu 2 čtyřiceti-minutových bloků a simuluje se na 

ostatních členech skupiny, kteří představují pokročilé nebo zkušené klienty. Po této 

výuce následuje diskuze a hodnocení se dvěma vedoucími kurzu (NZSIA, 2015). 

4.3.2.4 Certifikáty a kurzy 

Na Novém Zélandu je možné získat také řadu dalších certifikátů, které mají 

nejen prohloubit znalosti absolventů, ale také zkvalitnit a zefektivnit další výuku. Jsou 

jimi: 

 Children’s Teaching Certification 

 Trainer’s Certification 

 Coaching Courses 

 Ski Improvement Camps 

 Freeski courses 

 Avalanche Awarenes Course 

 ISIA Stamps and Card Qualifications (NZSIA, 2015). 

 

Children’s Teaching Certification 

Specializace na výuku dětí se dělí na dva stupně – Level One a Level Two. První 

stupeň je určen speciálně pro instruktory, kteří se chtějí naučit efektivní a zábavnou 

formou zaujmout a naučit lyžovat děti od tří let. Kurz trvá dva dny a podmínkou 

k přihlášení je mít absolvovaný Ski Level One. Cílem kurzu je zajištění bezpečnosti 

dětí, inspirace se novými nápady na zábavnou výuku a lepší pochopení a porozumění 

dítěti.  

Druhý stupeň byl vyvinut speciálně pro instruktory, kteří se chtějí nadále 

rozvíjet a naučit, jak efektivněji učit středně pokročilé a pokročilé děti. Má za cíl 

poskytnout spoustu zábavy a účinné způsoby, jak učit děti ve věku od tří let až po 

dospívající. Jedná se o třídenní kurz a přihlásit se na něj je možné až po absolvování Ski 

Level Two (NZSIA, 2015). 
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Trainer’s Certification 

 Tato kvalifikace je určena pouze pro držitele nejvyšší kvalifikace Ski Level 

Three. Je pro všechny, kteří se chtějí zapojit do školení jedné z kvalifikací NZSIA. 

Rozdělena je na čtyřdenní workshop a třídenní zkoušku. Hodnocení lyžování kandidátů 

zahrnuje všechny úrovně od přímého sjezdu, oboustranného přívratného postavení lyží, 

základního paralelního oblouku, krátkého carvingového oblouku až po jízdy mimo 

upravené sjezdové tratě (NZSIA, 2015). 

 

Coaching Courses 

Snow Sports Nový Zéland (SSNZ) poskytuje hlavní vedení a strukturu pro 

Iniciativu trénování, především podporuje Program trenérského rozvoje (CDP), což je 

nejlepší cesta pro všechny trenéry lyžování. Program zahrnuje obecné i specifické 

vzdělání a v současné době existují tři stádia této certifikace: 

 Entry-level Coach 

Základní trenérská licence, zahrnuje čtyři obecné moduly, stejné pro lyžaře i 

snowboardisty, z nichž dva jsou online a dva jsou praktické na sněhu.  První 

online modul se zaměřuje na etiku koučování, druhý online modul na teorii 

koučování. První praktický modul na sněhu se soustředí na praktické koučování 

„Jak na to“ a podporuje filosofický přístup „sportovec - střed učení.“  Posledním 

modulem je První pomoc pro lyžaře. Dále jsou potom specializované moduly 

s názvy Ski Level One, NZ Coach Level One, a Logged shadow Hours (získání 

25 hodinové praxe sledováním tréninků s trenérem, který je o level výš, a jeho 

družstvem). Tyto moduly jsou již rozdělené na lyžaře a snowboardisty a každý si 

vybere, co potřebuje ke své práci. 

 

 Performance Coach 

Druhý stupeň trenérství zahrnuje 4 obecné skupiny, které jsou seskupeny do 

dvoudenního workshopu, dva specializované kurzy. Praxe stejná jako u 

Entry-level Coach v rozsahu 50 hodin. Obecné kurzy mají obsahovou náplň 

v rovině teoretické. První skupina je zaměřena na sportovní psychologii, druhá 

na anatomii, fyziologii a biomechaniku, třetí je zaměřena na prevenci a 

rehabilitaci, a poslední se zabývá regenerací sil závodníka. Po tomto workshopu 

následují specializované kurzy na sněhu a těmi jsou ROC Training a NZ Coach 

Level Two. To je poslední kurz ve druhé fázi trenérství lyží nebo snowboardu na 
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Novém Zélandu. Je navržen tak, aby připravil a posunul trenéry v jejich 

účinnosti při trénování na regionální úrovni. Ti, kteří se snaží získat certifikát 

Performance Coach, by se měli specializovat buď na lyžařské závody, freeskiing 

nebo snowboarding. 

 

 High-performance Coach 

Jedná se o nejvyšší stupeň vzdělání trenéra. Opět jsou čtyři obecné skupiny 

výuky – sportovní management, sportovní psychologie, sportovní fyziologie a 

poslední skupina se zaměřuje na fitness a výživu. Následují dvě specializace – 

mezinárodní pravidla a předpisy závodů a trenér třetího stupně. Studium je 

zakončeno opět praxí, kdy sledujeme při práci zkušenějšího trenéra (NZSIA, 

2015). 

 

Přehledněji je struktura tohoto Programu ukázána na obrázku 4. 

 

 

Obrázek 4 - Program Trenérského rozvoje (NZSIA, 2015) 

 

Ski Improvement Camps 

V nabídce je několik profesních „táborů“ pro rozvoj lyžařských schopností 

v kombinaci s koučováním. Tyto kurzy jsou přístupné pro všechny certifikované 

instruktory lyžování a trvají 3 dny. Maximální počet účastníků na jednoho trenéra je 8, 

což umožňuje individuální zpětnou vazbu (NZSIA, 2015). 
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Freeski courses 

Freeski kurzy jsou rozdělené na úvodní a vyšší úroveň. Ta úvodní je vhodná pro 

instruktory, kteří se chtějí dozvědět, jak efektivněji učit v přírodních a člověkem 

vytvořených podmínkách. Tento jednodenní kurz zahrnuje on-line kurz, nauku o 

bezpečnosti, práci ve skupině a etiketu. Úvodní kurz freeski je zaměřen na rozvoj 

v oblasti bezpečnosti a pedagogické dovednosti na umělých a přírodních terénech. 

Freeski kurz vyšší úrovně se zaměřuje na další zdokonalení lyžařských dovedností 

mimo upravené sjezdové tratě a ve speciálních parcích s potrubími a dalšími 

překážkami (NZSIA, 2015). 

 

Avalanche Awarenes Course 

Lavinový kurz (nebo také Kurz o lavinovém povědomí) je určen pro instruktory, 

kteří chtějí rozšířit své znalosti o horském prostředí a cestovat v něm bezpečně. 

Kandidáti jsou hodnoceni na základě naplánování fiktivního výletu a schopnosti 

provádět záchranné akce – simulace záchrany zakopané oběti ve stanovené lhůtě. Tento 

kurz je jednou ze součástí povinných předmětů pro získání ISIA Stamp nebo Card 

Qualifications (NZSIA, 2015). 

 

ISIA Stamp and Card Qualifications 

ISIA Stamp - kvalifikace ISIA Stamp je určená pro instruktory Ski Level Three, 

kteří se chtějí stát mezinárodně uznávanými profesionály ve výuce lyžování. Musí tedy 

splnit další kurzy: 

 Children’s Teaching Certification 

 výběr druhé disciplíny na úroveň jedna 

 lavinový kurz 

 kurz první pomoci 

 online testy z cizího jazyka, historie a kultury, cestovního ruchu, 

ochrany přírody a životního prostředí 

 

Pro udržení ISIA známky je nutné každý rok projít doškolením a splnit jednodenní kurz. 

Při dvoudenním školení se další doškolení provádí až po dvou letech. Rozsah tohoto 

školení je 50 dní / 352 hodin. 
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ISIA Card - je nejvyšší úroveň mezinárodní kvalifikace, kterou nabízí 

organizace ISIA a NZSIA. Jedná se o další rozšíření znalostí a prohloubení dovedností. 

Zájemce musí absolvovat kurzy: 

 Trainers Certification 

 Shadow Level One 

 Professional Development Camp 

 zpracování seminární práce na dané téma 

 praktické kurzy 

 lavinový kurz 

 ISIA Speed Test.  

Celkový rozsah školení je 77,5 dní / 545 hodin (NZSIA, 2015). 

 

Opět pro přehlednější znázornění kvalifikací udělovaných na Novém Zélandu je zde 

přiložen obrázek 5. 
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Obrázek 5 - Schéma lyžařských kvalifikací - Nový Zéland (NZSIA, 2015) 

 

4.3.3 Srovnávané kvalifikace 

Z ČŠL, APUL i z Nového Zélandu byly vybrány dvě kvalifikace, první a druhý 

stupeň, které jsou dále více rozebrány. V podkapitolách jsou popsány nutné podmínky 
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ke splnění a získání určené kvalifikace. Následně jsou vždy stejné úrovně z každé školy 

porovnány navzájem a je provedeno hodnocení zjištěných faktů.  

4.3.3.1 České kvalifikace 

 Instruktor sjíždění/běhu  

Instruktor sjíždění musí splnit minimálně 3 prvky. Z toho jsou 2 povinné a jeden si 

může zvolit.  

 

povinné prvky:  

• oblouk v pluhu 

• základní paralelní oblouk 

 

volitelné prvky: 

• oblouk z přívratu vyšší lyží 

• krátký paralelní oblouk 

• základní carvingový oblouk 

 

Instruktor běhu musí splnit dva povinné prvky a jeden ze dvou volitelných. 

 

povinné prvky: 

• střídavý běh dvoudobý 

• oboustranné bruslení dvoudobé 

 

volitelné prvky: 

• soupažný běh jednodobý 

• oboustranné bruslení jednodobé 

Instruktoři základního a školního lyžování musí splnit výuku sjíždění i běhu. Školení se 

dělí na dvě části, obecnou (8 hodin) a speciální část (42 hodin). V obecné části je 

probírána teorie lyžování, speciální část se zaobírá teorií i praxí. Detailnější rozpis 

povinných „předmětů“ je uvedený v tabulce 1. Dále musí účastníci předvést metodický 

výstup a splnit test z teorie lyžování (www.interski.cz). 

 

Obecná část Počet hodin 

Právo a sport 1 

Anatomie 1 

Fyziologie 1 

Základy biomechaniky 1 

Psychologie 1 

Pedagogika 1 

Traumatologie, první pomoc, úrazy ve sportu 1 

Hygiena sportu a výživa 1 

Celkem hodin z obecné části 8 
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Speciální část Počet hodin 

Dějiny lyžování 1 

Organizování lyžování v České republice 1 

Zvláštnosti výuky lyžování dětí 1 

Didaktika lyžování 1 

Zásady bezpečnosti při pohybu na sjezdových, 

běžeckých tratích 
1 

Lyžařská technologie, výzbroj, výstroj, mazání lyží 1 

Technika a metodika specializace – teorie 1 

Technika a metodika specializace – praxe 35 

Celkem hodin ze speciální části 42 hodin 

Celkem školení Instruktor sjíždění 50 hodin 

Tabulka 1- Náplň kurzu Instruktor sjíždění/běhu (www.interski.cz) 

 

 Cvičitel lyžování 

Cvičitel lyžování musí splnit minimálně 6 prvků z obou specializací, nejčastější je 

kombinace sjezdu a běhu, z nichž je 5 povinných a jedna volitelná. 

 

Ze sjezdové specializace se jedná o tyto prvky: 

povinné: 

• oblouk v pluhu 

• základní paralelní oblouk 

• střední carvingový oblouk 

• krátký paralelní oblouk 

• regulace rychlosti přechodem z carvingových do smýkaných oblouků a naopak 

 

volitelné:  

• oblouk z přívratu vyšší lyží 

• oblouk s přeskokem 

• volná jízda s využitím variability terénu 

• regulace rychlosti změnou poloměru oblouku (přechodem ze středních do krátkých 

oblouků a naopak) 
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Ze specializace běh musí uchazeč splnit tyto prvky: 

povinné: 

• střídavý běh dvoudobý 

• soupažný běh (jednodobý) 

• oboustranné bruslení jednodobé 

• oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickou prací paží 

• oboustranné bruslení dvoudobé s asymetrickou prací paží 

 

volitelné: 

• oboustranné bruslení prosté 

• navazování jednotlivých způsobů klasické techniky běhu 

• navazování jednotlivých způsobů bruslení 

 

Školení probíhá formou studia 2. specializace v rozsahu 100 hodin a opakováním 

obecné a speciální části z kurzu Instruktora lyžování. Z kvalifikace Instruktor lyžování 

přibyl pouze jeden povinný prvek ze sjezdu i z běhu. Účastníci musí opět předvést 

metodický výstup a úspěšně zvládnout test z teorie lyžování (www.interski.cz). 

 

 APUL C 

Kurz pro získání kvalifikace APUL C se skládá ze tří dovednostních oblastí a popřípadě 

ze zkoušky z jednoho světového jazyka. První částí je zkouška z ukázky techniky 

lyžování, kde musí uchazeč předvést tři jízdy – oblouk v pluhu, oblouk z přívratu vyšší 

lyží a paralelní oblouk o středním až dlouhém poloměru. Následuje zkouška z výuky, 

která je zaměřena na výuku skupiny s malým počtem lyžařů. Jedná se o simulovanou 

výuku, při které musí kandidát prokázat mimo technických znalostí také dovednosti 

komunikační. Třetí zkouška je formou testu, kde uchazeč odpovídá na teoretické otázky 

a také analyzuje shlédnutá videa začátečníků a středně pokročilých lyžařů. Délka tohoto 

kurzu je 90 hodin (APUL, 2013). 

 

 APUL B 

Kvalifikaci APUL B získá uchazeč, který splní kromě tří dovednostních oblastí také 

zkoušku z jednoho světového jazyka. Tentokrát je oblast lyžování rozdělena na dvě 

části – ukázky techniky (paralelní oblouk o středním až dlouhém poloměru, paralelní 

oblouk o krátkém poloměru a carvingový oblouk o středním až dlouhém poloměru) a 
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sportovní lyžování (krátký oblouk, přechod z dlouhého do krátkého poloměru při 

sportovní jízdě a jízda v neupraveném terénu). Další částí je zkouška z výuky, která je 

prováděna formou individuální výuky. Při ní zkoušející předvádí klienta, simuluje jeho 

chování a klasické lyžařské chyby. Místo teoretického testu tvoří třetí část ústní 

zkouška, při níž uchazeč nejdříve sleduje video, zapisuje si poznámky a následně 

probíhá rozbor a analýza shlédnutých jízd s lektorem (APUL, 2013). 

 

4.3.3.2 Novozélandské kvalifikace 

Na Novém Zélandu lze získat následující kvalifikace. 

 Ski Level One 

Zájemci o tuto kvalifikaci jsou zkoušeni z testu teorie on-line formou, dále se učí 

metodiku lyžování zatáčení v přívratném postavení lyží od začátečníků (dospělých i 

dětí) až po pokročilé. Budoucí instruktoři jsou dále zkoušeni z analýzy jízdy lyžaře na 

videu. Také musí obstát ve zkoušce z vlastních lyžařských dovedností. Instruktoři 

konkrétně předvádějí střední smýkaný oblouk se stabilizovanou horní polovinou těla a 

hmotností těla na vnější lyži. Instruktor by měl být schopný sjet střední i těžké upravené 

sjezdovky, ale bezpečně sjíždět i mimo vyznačené tratě. Poslední částí zkoušky je 

demonstrace oblouků v oboustranném přívratu s regulací rychlosti a různou velikostí 

změny směru.  

 

Školení probíhá následovně: 

První den: 

• rozvoj individuálních lyžařských dovedností a nácvik demonstračních jízd 

• The four Movements (NZSIA technika)  

• model výuky 

• výuka začátečníků (Level One) 

 

Druhý den: 

• rozvoj individuálních lyžařských dovedností a nácvik demonstračních jízd 

• model výuky - prezentace (15 minut na každého) – kandidát si vybere své téma, 

které se týká pohybu, téma tedy nemusí být nutně o lyžování 

• individuální rozvoj dovedností 

• výuka začátečníků – zatáčení (Level Two)  
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Třetí den: 

• rozvoj individuálních lyžařských dovedností a nácvik demonstračních jízd 

• technická prezentace na zadané téma (15 minut na každého) 

• výuka dětí  

 

Čtvrtý den: 

• rozvoj individuálních lyžařských dovedností a nácvik demonstračních jízd 

• způsoby komunikace ve výuce začátečníků 

• seminář na urychlení zatáčení v oboustranném přívratu 

• prezentace na téma způsoby komunikace ve výuce (15 minut na jeden pár 

uchazečů) - uchazeči v této fázi pracují ve dvojicích, za úkol mají přiblížit ostatním 

konkrétní komunikační způsob 

 

Pátý den: 

• rozvoj individuálních lyžařských dovedností a nácvik demonstračních jízd 

• přezkoušení metodického výstupu  

• shrnutí naučených výukových postupů 

 

V závěru pátého dne jsou vyhlášeny výsledky a uděleny certifikáty (NZSIA, 2006) 

 

 Ski Level Two 

Školení pro získání licence Ski Level Two probíhá následovně: 

Den první: 

• osobní rozvoj dovedností v lyžování – rovnováha 

• demo jízdy – oblouky v paralelním postavení lyží 

• výuka – oblouky z pluhu 

 

Den druhý: 

• rozvoj dovedností v lyžování – základní sjezdový postoj 

• demo jízdy – oblouky v pluhu a oblouky z pluhu 

• výuka – rozvoj kontroly hran lyží ve fázi vedení u oblouku z pluhu 

• večerní část – analýza lyžaře a následná zkouška z analýzy lyžaře (20 % hodnocení) 
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Den třetí: 

• osobní rozvoj dovedností v lyžování – rozvoj sjezdového postoje v obloucích 

• demo jízdy – oblouky v pluhu a oblouky z pluhu 

• výuka – paralelní oblouky 

• výuka – zapichování holí 

 

Den čtvrtý: 

• osobní rozvoj dovedností v lyžování – krátké paralelní oblouky 

• demo jízdy – oblouk v pluhu, oblouk z pluhu a paralelní oblouky se zapíchnutím 

hole 

• výuka – pokročilé paralelní oblouky 

• večerní část – analýza lyžaře (2. část) a následná zkouška z analýzy lyžaře (20 % 

hodnocení) 

 

Den pátý: 

• osobní rozvoj dovedností v lyžování – v každém terénu, sněhu a rychlosti  

• demo jízdy – oblouk v pluhu, oblouk z pluhu, paralelní oblouk se zapíchnutím hole, 

dynamické střední paralelní oblouky, krátké paralelní oblouky  

• večerní část – příprava na zkoušky – pedagogická praxe a přehled analýz lyžaře, 

distribuce výukových témat pro zkoušku 

 

Den šestý: 

• den volna – přípravy na zkoušky 

 

Den sedmý:  

• zahřátí a rozcvičení organismu 

• zkouška z lyžování – oblouk v pluhu, oblouk z pluhu, paralelní oblouk se 

zapíchnutím hole, dynamické střední paralelní oblouky, krátké paralelní oblouky  

• zkouška z analýzy lyžaře (60 % hodnocení) – každý kandidát má 20 min na analýzu 

jednoho lyžaře a musí předložit plán lekce k napravení zjištěných chyb 

 

Den osmý: 

• zkouška z „výuky“ – každý kandidát má minimálně 30 min na to, aby připravil 

výukovou lekci pro tři studenty, všichni uchazeči se střídají při simulování studentů 
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V závěru osmého dne jsou prezentovány výsledky a uděleny certifikáty. 

 

Celkové hodnocení probíhá ve dvou sekcích – lyžování a výuka. Sekce lyžování 

obsahuje také hodnocení demo jízd uchazečů. Posuzování uchazečů se koná na 

upravených sjezdovkách, ale i mimo označené tratě. Sekce zaměřená na výuku hodnotí 

analýzu lyžaře a plánování lekce. 40% hodnocení probíhá při školení a zbývajících 

60 % hodnocení pak v závěrečné zkoušce (NZSIA, 2015). 

 

4.3.4 Porovnání lyžařských kvalifikací 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od května 2013 rozhodlo 

akreditovat instruktorskou kvalifikaci Instruktor lyžování (150 hodin). Do této doby 

byly uznávané pouze kvalifikace, které nyní Interski ČR stále akceptuje a využívá jen 

jako interní. Na Novém Zélandu mají situaci o dost jednodušší, je zde pouze jedna 

organizace zasahující do systému lyžařského vzdělávání, které je zde třístupňové. 

K porovnání byly vybrány české interní kvalifikace Instruktor sjíždění, Cvičitel 

lyžování, APUL C a APUL B, které se nejvíce blíží ke kvalifikacím novozélandským – 

Ski Level One a Ski Level Two.  

 Porovnání lyžařských kvalifikací Instruktor sjíždění, APUL C a Ski Level 

One 

Jak se na první pohled může z uvedené tabulky 2 zdát, nepanuje moc velký 

rozdíl mezi ČŠL, APUL a novozélandskou základní lyžařskou kvalifikací. Patrný rozdíl 

vidíme v minimálním věku instruktora, kdy v ČŠL musí být, na rozdíl od zbylých 

srovnávaných kvalifikací, instruktor plnoletý, a tedy být i právně odpovědný za své 

činy. V lyžování to samozřejmě platí také a v případě úrazu klienta při výuce bude 

zjišťována právě instruktorova odpovědnost. Dalším rozdílem patrným z tabulky je také 

nižší časový rozsah školení pro získání této kvalifikace na Novém Zélandu. Kvalifikace 

APUL C má naopak hodinový rozsah školení zhruba dvojnásobný.  

Velký rozdíl vidím také v tom, že instruktor ČŠL, oproti novozélandskému a 

APUL kolegovi na stejné úrovni, může učit celou škálu klientely od začátečníků pro 

velmi pokročilé lyžaře, od dětí po dospělé, v soukromých lyžařských školách i na 

lyžařských kurzech pořádaných základními nebo středními školami. Můžeme v tomto 

rozdílu najít pozitiva i negativa. Pozitivem je to, že český instruktor není nucený strávit 

celou lyžařskou sezónu pouze výukou začátečníků. Dále je tato skutečnost výhodou i 
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pro organizátory lyžařských škol, kteří mohou lépe poskládat svůj tým a nemusí mít 

strach, že když vypadne instruktor učící pokročilé lyžaře, nebude mít odpovídající 

náhradu. Naopak nevýhodou může být menší motivace na získání další lyžařské 

kvalifikace, protože mohou rovnou učit tu skupinu klientů, kterou si „vyberou“. Jako 

další nevýhodu vidím to, že za stejně dlouhé školení se musí kandidát naučit více prvků 

z metodiky lyžování, jelikož se poté bude věnovat všem skupinám klientů (ne jen 

začátečníkům). 

 

Porovnávané atributy 

Česká republika 

Nový Zéland 
ČŠL APUL 

Minimální věk 

instruktora 
18 let 17 let 16 let 

Délka školení 5-6 dní 9 dní 5 dní 

Hodinový rozsah 
školení 

Min. 50 hodin 90 hodin 39 hodin 

Teoretický test Ano Ano Ano (on-line) 

Metodický výstup Ano Ano Ano 

Běh na lyžích Ne Ne Ne 

Zkouška z cizího 
jazyka  

Ne 
Ano (není 
podmínkou) 

Ne 

Videoanalýza Ne Ano Ano 

Oprávnění k výuce  

Ve školách, lyžařských 

školách, může učit od 

začátečníků po velmi 
pokročilé lyžaře 

Od začátečníků po 
mírně pokročilé 

lyžaře 

Od začátečníků po 

mírně pokročilé lyžaře 

Tabulka 2 - Porovnání lyžařských kvalifikací Instruktor sjíždění, APUL C a Ski Level One  

 

 Porovnání lyžařských kvalifikací Cvičitel lyžování, APUL B a Ski Level 

Two 

Porovnáním druhých stupňů kvalifikací (v tabulce 3) je možné vidět největší 

rozdíl v hodinové dotaci na školení a také absenci běžeckého lyžování u novozélandské 

a APUL kvalifikace. Pokud ale prozkoumáme hodinovou dotaci podrobněji, všimneme 

si, že v 250 hodinách u ČŠL je již započítané školení Instruktora lyžování (150 hodin), 

které je nutné mít absolvované před školením Cvičitel lyžování. Zjistíme tak, že na 

školení zbývá 100 hodin, které jsou rozdělené na sjezdové a běžecké lyžování. V 
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ideálním poměru by tak na sjezdové lyžování zbývalo 50 hodin výuky, což je téměř 

identické s novozélandským školením. Avšak ono zakomponování běžeckého lyžování 

do této licence pokládám za velmi vhodné, zejména z důvodu přesnosti pohybu, ale i 

získání citu pro sníh a skluz a také umožnění většího rozvoje rovnováhy. Pokud bychom 

srovnávali pouze hodinové dotace na sjezdové lyžování, nejdelší je školení kvalifikace 

APUL B. 

Dalším rozdílem mezi srovnávanými kvalifikacemi je také absence testu z teorie 

u novozélandského a APUL kurzu. Je to dáno zřejmě tím, že při videoanalýze lyžaře 

musí stejně prokázat tyto teoretické znalosti odhalením chyby a následnou přípravou 

lekce na její odstranění. U novozélandské a APUL kvalifikace tohoto stupně může 

absolvent učit opět pouze úrovně začátečníci až pokročilí, na rozdíl od Cvičitele 

lyžování. 

 

Porovnávané atributy 

Česká republika 

Nový Zéland 

ČŠL APUL 

Minimální věk 
instruktora 

18 let, musí mít IL 
17 let, musí být 
držitelem APUL C 

17 let + držitel Ski 
Level 1 

Délka školení 10 dní 9 dní 8 dní 

Hodinový rozsah 
školení 

250 hodin 90 hodin 53 hodin 

Teoretický test Ano Ne Ne 

Metodický výstup Ano  Ano Ano 

Běh na lyžích Ano Ne Ne 

Zkouška z cizího 

jazyka 
Ne  Ano Ne 

Videoanalýza Ano Ano Ano 

Oprávnění k výuce  

Možnost IVSI 
známky, výuka 

kdekoli po České 

republice, výuka 
všech klientů 

Od začátečníků po 
pokročilé lyžaře 

Od začátečníků po 
pokročilé lyžaře 

Nutná předchozí praxe Ano – 14 dní Ano – 50 hodin Ne 

Tabulka 3 - Porovnání lyžařských kvalifikací Cvičitel lyžování, APUL B a Ski Level Two  
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Z tabulky 3 je také patrný rozdíl v nutné praxi před nástupem do těchto kurzů. 

V České republice je povinná praxe (ČŠL – 14 dní, APUL – 50 hodin), na Novém 

Zélandu nejsou tyto zkušenosti požadovány, avšak očekává se, že žadatel o tuto 

kvalifikaci jistou praxi mít bude. Tu je možné získat například z „shadow“ lekce, tedy 

pozorováním zkušenějšího instruktora při jeho práci. Požadovaná předchozí praxe 

uváděná v hodinách je vhodnější než ta samá informace ve dnech, jelikož se jedná o 

jasně daný, přesnější a lépe srovnatelný ukazatel. ČŠL nikde nespecifikuje, kolik hodin 

odpovídá jednomu dni praxe. 
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4.4 Metodika výuky lyžování 

4.4.1 Metodika výuky lyžování v České republice 

Lyžařský výcvik se v České republice dělí na dvě etapy – etapu základního 

lyžování a etapu závodního lyžování. Jednotlivé etapy se vzájemně prolínají a liší 

se rozdílnými cíli. Etapa základního lyžování se dále dělí na dvě části. V první části je 

všeobecná lyžařská průprava, specializovaná lyžařská průprava, regulace rychlosti jízdy 

a základní techniky lyžařských disciplín. Druhá část je o zdokonalování a rozšiřování 

základní techniky a pohybových dovedností.  

 

Všeobecná lyžařská průprava 

Cílem všeobecné lyžařské průpravy je rozvoj základních lyžařských dovedností 

a lyžařských pocitů. Mezi ně řadíme pocit skluzu a rychlosti, přenášení hmotnosti těla 

z lyže na lyži. K hlavním prvkům však patří: 

 manipulace s lyžařskou výzbrojí 

 obraty na rovině 

 obraty na svahu 

 pohyby na lyžích vpřed 

 výstupy 

 brzdění a zastavování 

 odšlapování 

 bruslení na lyžích 

 terénní skok 

 

Specializovaná lyžařská průprava 

Opakujeme a procvičujeme zde prvky všeobecné lyžařské průpravy a dále 

zařazujeme prvky, které jsou důležité pro výuku základních, smýkaných a carvingových 

oblouků.  

Prvky, které zdokonalujeme a procvičujeme, jsou následující: 

 základní sjezdový postoj 

o modifikace sjezdových postojů 

 sjíždění po spádnici 

o rovnovážná a průpravná cvičení při sjíždění po spádnici 
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 sjíždění šikmo svahem 

o rovnovážná a průpravná cvičení při sjíždění po spádnici 

 sesouvání stranou a šikmo svahem 

 sjíždění v pluhu po spádnici 

 brzdění pluhem, střídání paralelní stopy a klouzavého pluhu 

 hokejové brzdění 

 odšlapování a brzdění 

 oblouk ke svahu 

 vlnovka 

 jízda na vleku (Jandová a kol., 2012). 

 

Kromě prvků vyjmenovaných v obou lyžařských průpravách je vhodné seznámit klienty 

s pravidly bezpečnosti a bezpečným pohybem v lyžařských areálech. Tato pravidla, 

která vydala Mezinárodní lyžařská federace (FIS), jsou vyobrazena ve většině 

lyžařských středisek a v této práci jsou uvedena v příloze 1. 

 

 Základní linie výuky 

Česká škola lyžování využívá tři základní linie výuky, které jsou si rovnocenné. 

Tyto linie se mohou kdykoli střídat a měnit podle potřeby instruktora, terénu a 

podmínek pro lyžování.  

 A1…průprava (i pluh) → vlnovka → základní carvingový oblouk → carvingové 

oblouky (4 oblouky) 

 B1…průprava → pluh → přívrat → základní paralelní oblouk → paralelní 

oblouky s driftováním (6 oblouků) 

 B2…Průprava → pluh → přívrat → základní smykový oblouk → klasické 

smykové + modifikované oblouky (10 oblouků)  

 

Díky třem liniím dosahuje ČŠL velké flexibility a umožňuje lyžařským školám 

vytvořit vlastní linii, upravenou přímo na jejich specifické podmínky. Proto je ČŠL 

považována za moderní, na rozdíl od předchozích jednoliniových modelů. Každá ze tří 

linií představuje jiný styl lyžování. A1 představuje výuku carvingových oblouků, B1 

využívá stejné techniky jako carvingová linie, pouze se snaží zařadit cílený podíl smyku 
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(draftování, přismýknutí) a linie B2 – zatáčí na principu klasické smykové techniky 

(ČŠL, 2010).  

 

 Dvoufázový model oblouku 

Základem ČŠL je dvoufázový oblouk (obrázek 6). Oblouk je rozdělen na fázi iniciační 

– těžiště se pohybuje po přímce a fáze vedení – těžiště se pohybuje po křivce, působí na 

něj odstředivá síla (Jandová a kol., 2012). 

 

 

Obrázek 6 - Dvoufázový model oblouku  

 

 Jízda po spádnici a šikmo svahem 

Nejdříve zkoušíme jízdu po spádnici v základním sjezdovém postoji - 

vzpřímený, uvolněný, dolní končetiny lehce pokrčeny ve všech kloubech, těžiště je 

mezi oběma lyžemi, které jsou na plochách, šířka stopy v šíři pánve (20 – 25 cm). 

Vybíráme velmi mírný svah. Při jízdě po spádnici se snažíme vnímat pocit skluzu. Při 

jízdě šikmo svahem opět dbáme na správný základní sjezdový postoj a již lépe vnímáme 

odlišné zatížení lyží. Po zvládnutí základních cvičení můžeme jízdy ztížit dalšími úkoly 

(zvedání nohou, jízda po jedné lyži, podjíždění branek) (Jandová a kol., 2012). 
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 Klouzavý pluh a zastavení v pluhu 

Klouzavého pluhu dosáhneme oboustranným přívratem lyží, které budou 

stejnoměrně zatížené, a těžiště je mezi lyžemi. Abychom docílili klouzavého pluhu, 

reagujeme na sklon terénu zvětšováním úhlu přívratného postavení. K zabrzdění naopak 

musíme vyvinout větší sílu na vnitřní hrany lyží a tím docílíme snížení rychlosti a 

následného zastavení (Jandová a kol. 2012). 

 

 Oblouk v pluhu 

Před samotným nacvičováním tohoto oblouku je dobré umět klouzavý pluh a 

bezpečné zastavení v pluhu. Oblouk v pluhu je základní způsob jak zatáčet na lyžích, 

provádíme ho na mírném svahu v pomalé rychlosti. Z jízdy po spádnici v klouzavém 

pluhu zatížíme jednu lyži tím, že přeneseme hmotnost těla na tuto lyži a pohybem 

kolene dopředu a dovnitř oblouku. Zatížením lyže dosáhneme jejího zahranění a 

uvedeme ji do točení. Pro dokončení oblouku je nutné přenést hmotnost těla mezi obě 

lyže a zvýšit těžiště. Oblouky v pluhu můžeme provádět otevřené nebo zavřené.  

Po zvládnutí tohoto oblouku se snažíme při jízdě šikmo svahem srovnat lyže do 

paralelního postavení, ve fázi iniciace oblouku dochází k oboustrannému přívratu, 

kterým poté vykrojíme zbytek oblouku (Jandová a kol. 2012). 

 

 Oblouk z přívratu vyšší lyží 

Tento oblouk využijeme jako přechod k obloukům s paralelním postavením lyží. 

Při jízdě šikmo svahem provedeme jednostranný přívrat vyšší lyže a jejím zatížením a 

pohybem kolene nad touto lyží dopředu a dovnitř oblouku uvádíme lyži do točení. 

Těžiště snižujeme, při překonání spádnice se lyže plynule sjíždí do paralelního 

postavení. Po dokončení oblouku těžiště těla naopak zvyšujeme a připravujeme se na 

další oblouk (Jandová a kol., 2012). 

 

 Paralelní oblouk 

Lyže jsou v celém průběhu tohoto oblouku v paralelním postavení. Z jízdy po 

spádnici přeneseme těžiště těla nad jednu lyži, následuje její zatížení a pohybem kolene 

dopředu a dovnitř budoucího oblouku uvedeme lyži do točení. Obě lyže vyjíždí oblouk 

po vnitřních hranách (větší či menší míra smyku). Těžiště se v průběhu oblouku plynule 

snižuje a po překonání spádnice se vrací zpět nad obě lyže. Tím se lyže dostanou z hran 

na plochy, dochází k přehranění lyží a my se připravujeme na další oblouk. Odstředivou 
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sílu vyrovnáváme odklonem trupu od svahu. Po zvládnutí nácviku tohoto oblouku 

následuje při jízdě šikmo svahem zapíchnutí nižší hole (pro lepší rytmizaci oblouků) 

(Jandová a kol., 2012). 

 

4.4.1.1 Metodika výuky lyžování předškolních dětí v České republice 

Při výuce začátečníků a malých dětí je nutné dbát zvýšené bezpečnosti, jelikož 

tito klienti zatím nekoordinují svůj pohyb. Velmi vhodné je proto oddělit výukový 

prostor sítěmi, plůtky, nebo barevnými fáborky upevněnými na provazu a sklon svahu 

vybírat velmi mírný, ideálně s dojezdem do mírného protisvahu. Po domluvě 

s vlastníkem areálu za dobrých sněhových podmínek lze protisvah vybudovat rolbou. 

Většina lyžařských areálů dnes investuje nemalé částky do vybudování a vybavení 

dětských hřišť, která jsou postavena převážně na mírném svahu nebo rovině - tím 

usnadňují práci instruktorům. Tato dětská hřiště jsou kapitolou sama o sobě. Často 

na nich nechybí kolotoče, pohyblivé koberce, lanové vleky, molitanové hračky, 

průjezdy, brány a spousty dalších pomůcek. Samozřejmě výuku ovlivňují i vnější 

faktory, jako sněhové podmínky nebo počasí, ale s těmi si každý instruktor v rámci 

možností dokáže poradit, přizpůsobit se jim a mnohdy i využít ve svůj prospěch. 

Velikou roli hraje jeho osobnost a to jak dokáže zaujmout děti, vysvětlit cvičení a získat 

si jejich pozornost a důvěru (Křivanec, 2006).  

Většinou při prvních lekcích je vyžadována přítomnost rodiče, aby bylo dítě 

klidnější a lépe se zapojilo. U této kategorie to není o celodenním lyžování, ale 

o postupném zkoušení, zkoumání a hlavně hraní. Základem je děti zaujmout lyžařskými 

aktivitami a na to stačí mít po ruce hračky, barevné pomůcky, ale také ostatní hrající 

si děti.  

Metodika výuky v České republice popisovaná dále v textu je mírně upravená 

zakladatelem a majitelem Lyžařské školy Logic. Ten si tuto základní metodiku 

přizpůsobil pro výuku svých klientů. 

 

Výukový postup 

Většinou je výuka plně individuální anebo skupinová, ale s dostatečným 

počtem instruktorů. Můžeme zapomenout na odbornou terminologii, děti nám nebudou 

rozumět. Proto místo „oboustranného přívratu“ říkáme dětem, že vytvoříme z lyží 

šipku, nebo se zažil termín „Pizza piece“ (kousek pizzy). U nejmenších dětí je také 
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důležité dávat jim najevo, že ony jsou u nás na prvním místě a nenutíme je do výuky. 

Když máme pocit, že děti přestává lyžování bavit, doporučujeme změnu činnosti a lyže 

vyměnit například za sáňky (Křivanec, 2006). 

 

 Rozcvičení 

Nedílnou součástí každého lyžařského výcviku je rozcvičení. Časté a osvědčené 

cviky probíhají formou komunikace s okolím, můžeme využívat i seznamovací nebo 

psychomotorické hry. Dítě by tuto část mělo brát jako hru a nemělo by si uvědomovat, 

že cvičí. Možnými cviky jsou například: 

 rozhlížení se po okolí - rozcvičení hlavy, krčních svalů 

 mávání na sluníčko - protažení v trupu, rozcvičení ramenních kloubů, paží 

a zápěstí 

 sbírání sněhu a tvoření sněhových koulí - předklony a záklony trupu, rotace 

trupu 

 hledání krtečka (poklepávání špičkou lyže o sníh) - uvolnění kolenního kloubu 

a protažení stehenních svalů a lýtek (Křivanec, 2006). 

 

 Získání pocitu skluzu 

Oblíbená hra využívaná pro úplně první seznámení dítěte s lyžemi se jmenuje 

„Koloběžka“. Aby se dítě stále cítilo bezpečně a bylo alespoň trochu mobilní, nasadí se 

mu pouze jedna lyže. Z počátku se vytyčí jen jeden kužel, který musí oběhnout a vrátit 

se do cíle. Po zvládnutí trati na rovině můžeme trať ztížit dalšími kužely a už je zde 

prostor pro závody s ostatními dětmi. Důležité je, aby děti nohy střídaly. Vítěz je 

motivačně odměněn sladkostí. Po zvládnutí koloběžky nazouváme obě lyže a snažíme 

se za pomoci lyžařské hole dítě táhnout ke kuželu. Aby si dítě při tomto cvičení 

neuvědomovalo samotnou výuku lyžování, ale získalo pocit, že si hraje, přetahujeme se 

s ním a vyhráváme. Úspěchem je to, že dítě samo dojelo ke kuželu na lyžích a navíc 

získává pocit skluzu a snaží se udržet rovnováhu při snaze alespoň trochu nám ztížit 

vítězství. Při opakování cviku můžeme zapojit ostatní děti a mohou se navzájem táhnout 

bez pomoci instruktora (Křivanec, 2006).  
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 Poprvé sjíždíme 

Dítě vytlačíme do mírného svahu a otočíme jej špičkami lyží po spádnici. Je 

dobré mít k sobě ještě jednoho instruktora, který bude dítě chytat pod „startem“. Dítě 

pustíme a to začne pomalu samo sjíždět po spádnici. Důležité je nastavit šířku stopy 

odpovídající šíři jeho ramen (20-30 cm). Dítě většinou neupadne a po ujetí 2 – 4 metrů 

jej náš pomocník měkce chytne. Podle věku můžeme cvičení několikrát opakovat, u 

starších nebo zdatnějších dětí pak místo tažení na kopec instruktorem lze zkoušet výstup 

stranou po koberci, na kterém lyže nepodkluzují. Cvičení ztížíme například tím, že 

upevníme do dráhy branku. Tou nejprve projedeme směrem nahoru při tažení dítěte. 

Instruktor se musí skrčit, dítě nemusí, ale instinktivně udělá totéž. Takto nacvičíme 

dovednost během cesty nahoru. Směrem dolů je už podjetí branky jen na dítěti a jeho 

šikovnosti (Křivanec, 2006). 

 

 Sjíždíme šikmo svahem 

Pokud dítě zvládne jízdu po spádnici, můžeme přejít k oblouku. Začneme jízdou 

šikmo svahem. Ideální je, když dítě má na nohou carvingové lyže, ale cviky se dají 

zvládnout i na rovných lyžích (menší vychýlení od vrstevnice). Postavíme dítě do 

paralelního postavení se špičkami lyží mírně odkloněnými od vrstevnice směrem ke 

spádnici. Můžeme rozestavit kužele do tvaru oblouku k vrstevnici, aby nám ukázaly 

trasu jízdy. Pro snazší představení si úkolu je nejlepší, aby instruktor zajížděl ukázky ke 

cvičením. Z ukázek musí být naprosto jasné, co od dětí chceme. Nyní je důležité pouze 

to, abychom se rozjeli s rukama na kolenou,  ostatní už za nás obstarají lyže. 

Zahraněním lyžemi budou během jízdy vyřezány do sněhu dvě rovnoběžné čáry. Pro 

ztížení cviku je možné stavět kužely blíže ke spádnici, nicméně není cílem ji překročit 

či se k ní enormně přibližovat (Křivanec, 2006).  

  

 Učíme se zastavit 

Dalším krokem důležitým pro zvládnutí lyžování je umět zastavit. Zprvu se děti 

učí zastavit v „pluhu“ – oboustranném přívratném postavení lyží. Pro výuku zastavení 

využíváme kužely či jiné hračky k vybudování „garáže“. Vjezd do garáže je rovnoběžný 

se spádnicí (dítě zajíždí do garáže po vrstevnici). Účel garáže je jednoduchý - 

zaparkovat v ní s lyžemi a přitom nenabourat do zdí. Dítě tak z jízdy šikmo svahem 

vjede do garáže a mírným vysunutím patky spodní lyže, vyvine brzdnou sílu a zastaví. 

Dále se snažíme o vysunutí lyží do oboustranného přívratu. To má za výsledek přesnější 
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a rychlejší zastavení. Děti poté učíme zastavovat i z jízdy po spádnici. Vytyčíme 

z kuželů dráhu rovnoběžnou se spádnicí - úkolem bude v této trati zastavit. Ze začátku 

je jedno, jestli malý lyžař zastaví u prvního nebo posledního kuželu, důležité je, že 

vůbec zastaví. Po zvládnutí základního cvičení dítěti určujeme, u jakého kuželu má 

přesně zastavit. Můžeme také vytvořit z kuželů písmeno V - dítě zabrzdí uvnitř písmene 

a snaží se mít lyže stejně rozevřené jako kužele. Rozevření kuželů volíme podle úrovně 

zdatnosti a velikosti lyžaře. Na obrázku 7 je foto pořízené při výuce zastavování, je na 

něm pěkně vidět koridor z kuželů a snaha dítěte zastavit (Křivanec, 2006). 

 

 

Obrázek 7 - Nácvik zastavování 

 

 Učíme se zatáčet 

Po zvládnutí všech předchozích cvičení (nemusí zvládat dokonale) začneme 

s výukou oblouků. Zde si může instruktor vybrat ze dvou postupů. Volba závisí na 

sněhových podmínkách, sklonu svahu a také materiálním vybavení dítěte. Jestliže 

vyučujeme na mírném, širokém a upraveném svahu a dítě má dostatečně vykrojené 

lyže, můžeme přistoupit k zatáčení v paralelním postavení lyží. K zastavení použijeme 

přívratné postavení lyží. Tento postup je známý také pod názvem „carvingová metoda“. 

Nemáme-li k dispozici vhodné podmínky (prudší nebo neupravený svah), nebo děti 

nemají dostatečně vykrojené lyže či nejsou motoricky dostatečně schopné (což jsou 

častější případy), uchylujeme se k výuce zatáčení přes přívratné postavení lyží – 

„pluhovou metodou“. 
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Carvingová metoda využívá k zatáčení pouze vlastní autokinetiku lyží, jejich 

telemarský tvar a přirozené pohyby těla. Můžeme dětem říkat, že je jejich lyže naučí 

zatáčet. 

V počáteční fázi opakujeme jízdu po hranách šikmo svahem v paralelním 

postavení lyží. Snažíme se o úplné zastavení vyjetím do vrstevnice. Po úspěšném 

zvládnutí zmenšujeme úhel mezi spádnicí a lyžemi a vyjíždíme oblouk od spádnice 

k vrstevnici. Důležité je hlídat dostatečnou šířku stopy s paralelním postavením nohou 

dítěte, dále je dobré dohlédnout na postavení kolen, aby se navzájem nedotýkala, nebo 

naopak nebyla od sebe hodně vzdálená. Aby děti vydržely lyžovat delší dobu, musí být 

jejich základní sjezdový postoj uvolněný a co nejméně fyzicky namáhavý. Dalším 

důležitým krokem k zatočení přes spádnici je naučení aktivního pohybu kolen dopředu 

a do středu budoucího oblouku. Dětem vysvětlujeme pojem „bliknutí“ - princip je stejný 

jako blikání v autě směrovými světly s tím, že světla u nás nahradíme koleny, která se 

budou vyklánět dopředu a do oblouku. 

Rizikem této metody je strach dětí z vysoké rychlosti při jízdě přes spádnici 

či jejich netrpělivost. Jestliže má dítě strach, je lepší zvolit pluhovou metodu nebo 

vyzkoušet pár jízd dítěte s instruktorem, kdy instruktor aktivně brzdí špičky lyží a jede 

před dítětem. Netrpělivost dětí je někdy těžší oříšek - instruktor musí dítě přesvědčit, že 

když budou mít jeho lyže čas, určitě zatočí. Přispěje k tomu i vlastní pomalá ukázka 

cviku. Jakmile jsme přejeli spádnici a zatočili jsme po hranách bez smýknutí nebo 

vzpříčení lyží, zvládli jsme nejtěžší část výuky. Dítě by mělo v této fázi mít nejen 

příjemný pocit z jízdy po hranách, ale mělo by cítit i jistotu a podporu v lyžích. Po 

tomto kroku už dále jen procvičujeme naučenou jízdu po hranách formou her, postupně 

zvyšujeme rychlost přes spádnici, zkoušíme jízdu i po tvrdém nebo zledovatělém 

povrchu. Toto procvičování však začínáme trénovat spíše se staršími dětmi či více 

zdatnějšími lyžaři. 

 

Pluhová metoda je využívána nejčastěji, jelikož se děti zvláště v nízkém věku obávají 

nejistoty a nemají rády moc velkou rychlost. Dítě si osvojí mnoho pohybů, které využije 

jak k navedení lyží do oblouku, tak i k později prováděným činnostem. Principem 

metody je oboustranné přívratné postavení lyží a snížený sjezdový postoj. Důležitá je 

i pružnost v kolenou. Tato metoda má dvě formy provedení: dynamickou a statickou. 

Dynamická forma zatáčí vykročením budoucí vnitřní lyží dopředu a do středu oblouku. 

Statická forma naopak k zatočení využívá vyklonění těla ven z oblouku a přenos váhy 
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na budoucí vnější lyži. Obě formy bychom my jako instruktoři měli umět zajet, předvést 

a vysvětlit dětem, protože pro některé z nich bude snazší jedna forma, pro některé ta 

druhá. V tomto případě by se vyučující měli podřídit dětem, aby se pro ně stalo lyžování 

zábavou a ne povinností. Na jarním doškolení Učitelů lyžování pořádané Univerzitou 

Palackého v Olomouci byla prezentována nová metodika zatáčení v oboustranném 

přívratu. Tato metodika by měla nahradit dosavadní statickou a dynamickou formu 

zatáčení v oboustranném přívratném postavení lyží (Křivanec, 2006). 

 

4.4.2 Metodika výuky lyžování na Novém Zélandu 

Tato novozélandská metodika se zaměřuje na výuku začátečníků, proto je brán v 

potaz jen upravený terén, který je pro jejich výuku nejvhodnější. Hned na úvod je dobré 

popsat jednotlivé fáze oblouků, které jsou využity při popisu cvičení.   

 

 Třífázový model oblouku  

Třífázový model (obrázek 8) se používá k popisu oblouku a pohybů provedených 

v jejím průběhu, což umožňuje instruktorům rozdělit oblouk do oddělených částí a 

popsat a analyzovat, co se děje po celou dobu procesu.  

 

1. fáze iniciační – začátek oblouku 

2. fáze kontroly – střed oblouku 

3. fáze dokončení – konec oblouku 
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Obrázek 8 - Třífázový model oblouku (NZSIA, 2015) 

 

Než začneme s výukou, klienti by se měli dozvědět o: 

 lyžařském vybavení – jak nastavit boty pro pohodlí a výkon, připínání a 

odepínání lyží  

 oblasti životního prostředí – sníh, terén, počasí, bezpečnostní faktory 

 mobilitě – pohyb v prostoru na lyžích na rovném terénu 

 základním sjezdovém postoji 

 

Rozvoj rovnováhy je velmi důležitý pro udržení základního sjezdového postoje. 

Při správném základním lyžařském postoji by mělo být těžiště těla nad špičkou vázání a 

mezi oběma lyžemi. Ideálním terénem pro lyžaře na této úrovni je výuka na rozlehlém, 

mírném a upraveném svahu (NZSIA, 2015). 

 

 Přímá jízda 

Přímou jízdou se rozumí sjezd po spádnici v paralelním postavení lyží ve 

správném sjezdovém postoji. Používá se k vytvoření správného sjezdového postoje, 

který je zásadní pro úspěch lyžaře, v budoucnu bude snazší rozvíjet další pohyby 

potřebné pro lyžování. Při jízdě po spádnici musí být lyže v paralelním postavení, 

zatížené mírně vpředu a udržovat šířku stopy stejnou, jako je šířka pánve nebo ramen. 



56 

 

Po zvládnutí cvičení můžeme ztížit jízdu tím, že lyžař bude zvedat jednu nohu nad sníh, 

nebo bude zvyšovat nebo snižovat těžiště (NZSIA, 2015). 

 

 Klouzavý pluh  

Klouzavý pluh je vytvořen smíšením rotačních pohybů nohou k vytvoření 

přívratného postavení lyží. S výukou začneme ve stoji na místě a pokusíme se vytvořit 

přívratné postavení. Tak vzniká větší tření mezi lyžemi a sněhem, protože jsou 

v kontaktu se sněhem vnitřní hrany lyží. Vytvořením širší základny, oddálením lyží od 

sebe, získáme větší stabilitu na lyžích. Lyže jsou otáčeny a nakláněny do přívratného 

postavení stejnou silou a rychlostí a ve stejnou dobu. Snahou by mělo být vytvoření 

symetrického přívratného postavení dolních končetin. Vnitřní hrany lyží jsou zatíženy.  

 

Postup výuky 

• vyzkoušet pluh na rovném terénu 

• lyže z přímé jízdy dostat do pluhu 

• vyvinout rotační a boční sílu nohou, tím změnit velikost pluhu 

• rozvíjet regulaci rychlosti, udržet konzistentní klouzavý pluh (NZSIA, 2015) 

 

 Oblouk v pluhu  

Zatáčení je mnohem efektivnější způsob regulace rychlosti než přímá jízda po 

spádnici v pluhu. Rychlost jízdy je spíše výsledkem změny směru jízdy, než velikosti 

pluhu. Poté, co klienti zvládli oblouk v pluhu, jsou schopni sjíždět různé terény. 

Oblouky v pluhu se dělí na krátké otevřené oblouky, základní oblouky a pokročilé 

oblouky v pluhu. Rozdíl mezi nimi je v délce oblouků a dynamice provedení oblouku. 

Krátké otevřené oblouky v pluhu jsou prvním krokem ve výuce zatáčení, následují 

základní oblouky v pluhu, které se snažíme vyjíždět více k vrstevnici a tím regulovat 

rychlost jízdy. Pokročilé oblouky využíváme v prudších částech svahu a je nutné u nich 

využívat výraznější přenos těžiště těla a také vertikální pohyb.  

Pro všechny oblouky platí několik pravidel. Snahou je udržet lyže v pluhu po 

celou dobu oblouku. Přesunem těžiště těla nad vnější lyži se zvýší tlak na vnitřní hranu 

této lyže, která svou autokinetikou zatočí. Po vykrojení oblouku přesuneme těžiště těla 

zpět mezi lyže a můžeme se začít připravovat na oblouk na druhou stranu. Celé cvičení 

probíhá v pomalé rychlosti, ta se odvíjí od úhlu zahranění lyže, což platí u všech 

oblouků v první fázi nácviku (NZSIA, 2015). 
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 Oblouk z pluhu 

Oblouk je zahájen v přívratném postavení a ve fázi kontroly oblouku se lyže 

sjíždí do paralelního postavení. Zpočátku se lyže mohou sjíždět do paralelního 

postavení až ve fázi dokončení oblouku. Oblouk z pluhu je předstupeň nácviku oblouku 

paralelního. Na strmějším svahu je obtížné udržet přívratné postavení lyží, a proto se 

doporučuje oblouk trénovat na mírnějším svahu (NZSIA, 2015).  

 

 Paralelní oblouk 

Lyžování v paralelním postavení lyží je fyziologicky i biomechanicky přirozené 

a pohodlné.  Umožní tím lyžařům lyžovat delší dobu za vydání menší energie. Uvedení 

lyží do točení provedeme přenosem těžiště těla nad budoucí vnější lyži, snížením těžiště 

těla pohybem kotníků, kolen a pánve směrem dolů, dopředu a dovnitř oblouku. Tím 

lyže dostaneme na hrany a uvedeme do točení. Po dokončení oblouku přenášíme těžiště 

těla zpět nad obě lyže a současně ho také plynule zvyšujeme.  Z hran přecházíme na 

plochy lyží.  Důraz je kladen na načasování přenosu těžiště těla nad budoucí vnější lyži 

a vertikální pohyb těla (NZSIA, 2015).  

 

 Paralelní oblouk s píchnutím hole 

Samotné píchnutí hole je provedeno švihem hole vycházející ze zápěstí a předloktí. Při 

sjezdu se špička hole dotýká sněhu při iniciaci oblouku. Přidání doteku hole dodává 

lyžařům určitou stabilitu při zahájení oblouku a poskytuje určitý rytmus, což umožňuje 

přizpůsobovat oblouky terénu (NZSIA, 2015). 

 

4.4.2.1 Metodika lyžování předškolních dětí na Novém Zélandu 

Učit děti lyžovat je zábava, ale často i dost náročná práce. V této kapitole jsou 

informace poskytující nástroje nejen k pochopení, jak se děti rozvíjejí, ale také, jak 

přizpůsobit lekce věku dětí a vytvořit úspěšné podmínky a dosáhnout dobrých výsledků. 

Metodika je vytvořená pro komerční lyžařské školy, které mají většinu klientů 

příchozích ze svahu a zaplatí si individuální nebo skupinovou výuku na 1 hodinu až 

jeden den. Nejčastější je klient, který má zaplacenou tříhodinovou výuku ve dvou 

dnech. Tato část zahrnuje praktickou výuku dětí a staví na teoretických informacích, 

získaných ze skript pro budoucí instruktory, kteří se přihlásí na Kurz Ski Level One. 

Poskytuje praktické nástroje pro vývoj a výuku dětí. 
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Hlavní prioritou instruktorů při lekcích pro dospělé i děti je bezpečnost. Ta je 

důležitá zejména u dětí, protože ty nemusí rozpoznat potenciálně nebezpečnou situaci. 

Bezpečnost je také důležitou součástí procesu učení. Pro optimální učení se lyžaři 

potřebují cítit pohodlně a bezpečně. Pořadí priorit při výuce lyžování u dětí - 

bezpečnost, legrace, učení. Proto je důležité dbát na několik zásad. 

 

Před opuštěním místa srazu bychom měli: 

• vzít v úvahu fyzický stav a věk dítěte 

• posoudit vhodnost oblečení pro dané podmínky 

• zkontrolovat vybavení - včetně brzd, vázání, boty 

 

Na svahu by měl instruktor: 

• dbát bezpečnostních pravidel na svahu (příloha 2) 

• vybrat vhodný terén 

• znát postup pro řešení nehod 

• naučit postupy bezpečného a zodpovědného používání vleků (NZSIA, 2015). 

 

Instruktor si musí být vědom toho, jak rychle se mění podmínky. Děti mohou 

zvládat prostředí zcela odlišně a méně efektivně než dospělí a mohou být nebezpečně 

prochlazené či unavené bez instruktorova vědomí. Je nutné dávat pozor na zjevné 

známky indispozice - pláč, letargie a pomalejší reakce. Instruktor musí dávat pozor na 

bezpečnost, ale přitom také učit děti starostlivosti o sebe i o druhé (u skupinové výuky). 

 

 Pochopení dětí 

Jedním z nejdůležitějších aspektů efektivní výuky je porozumění studentům 

ve skupině. Větší pochopení vede k efektivnější komunikaci a nastavení vhodných 

očekávání a cílů – jak pro lyžaře, tak i instruktora. To je důležité zejména při výuce 

menších dětí. Každý člověk, bez ohledu na to, jak je starý, má jedinečnou kombinaci 

fyzických, mentálních a emočních charakteristik. Při průchodu různých vývojových 

stádií se tyto vlastnosti mění, stejně jako chování s nimi spojené. Zvláště děti procházejí 

mnoha fázemi vývoje velmi rychle a v důsledku toho mají velmi odlišné chování 

v různé věkové skupině. 

Děti do 6 let se teprve začínají socializovat, a proto by neměly trávit mnoho času 

bez rodičů. Když je něco špatně, reagují na tyto podněty pláčem. Nicméně si rády hrají 
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a používají fantazii a tak budou reagovat kladně, když instruktor tomuto faktu 

přizpůsobí samotnou výuku. Tempo těchto lekcí bude pomalé, ale je důležité být 

trpělivý a výsledky se dostaví. Musí se také vzít v potaz, že každé dítě je osobnost s 

individuální kombinací vlastností a chování. Ty závisí na dovednostech nabytých 

v jiných sportech, na výchově z domova, ze školky a také na momentálním rozpoložení 

(NZSIA, 2015). 

 

 Výuka dětí 

Děti získávají dovednosti pro lyžování tím, co se učí a jak se učí. Pochopení fází 

fyzického vývoje dítěte poskytuje základ pro stanovení reálných cílů pro každou etapu. 

Je důležité si uvědomit, že děti nemají stejnou možnost rozvíjet pohybové schopnosti 

jako dospělí. Stejně důležité, jako učit děti lyžovat, jsou také dovednosti s lyžováním 

spojené. Ty využijeme i jinde než u lyžování (např. chůze na kluzkém povrchu). 

Dospělí jsou schopni rozpoznat předvedený pohyb a celkem přesně ho napodobit. Děti 

toho schopné nejsou, může jim to trvat déle.  

Cíle kurzu pro každou z úrovní jsou stejné jako u dospělých klientů. Aby se 

výuka stala efektivní i pro malé děti, musíme však změnit způsob, jakým je informace 

sdělena a také upravit tempo a čas, který poskytneme pro trénink daného cvičení. 

Informace o jednotlivých úkonech v této věkové kategorii doplňujeme hrami.  

Klíčem k výuce dětí je pohyb - kreativní využití terénu může děti povzbudit učit 

se prostřednictvím pohybu nejen když sjíždí dolů ze svahu, ale i tehdy, když se 

pohybují po vrstevnici nebo po spádnici. U starších dětí využijeme místo lanového 

vleku nebo koberce oboustranné bruslení, naučí se tímto pohybem boční rovnováhu 

(NZSIA, 2015).  

 

Tabulka 4 je určitým schématem či návodem jak postupovat při výuce dětí. Je 

nutné neustále zdůrazňovat důležitost zábavy, pohybu a interakce ve výuce dětí. 
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  Hra 

Představujeme 

lekci 

Hra znamená různé věci pro různé věkové skupiny. Použijte ji 

při začátku lekce. Navodíte pozitivní atmosféru ve skupině a 

některé děti můžete zbavit strachu a nervozity. Zjistíte, jak jsou 

děti fyzicky a motoricky vybavené. Můžete jim představit plány 

na dnešní lekci.  

Analýza lyžaře 

Vyjednávání cílů 

Plánování lekce 

  Výcvik 

Prezentace 

Informace 

Jakmile jsme stanovili cíl lekce, začneme na něm pracovat. 

Základem je jednoduchý popis činnosti, kontrola zda děti cvik 

pochopily. Následuje trénink a odstraňování chyb.  

Nezapomeňte také na ukázku cvičení a poskytnutí dosti času na 

zvládnutí cviku. Individuální zpětná vazba a upozornění na 

specifické pohyby částí těla jsou důležité během celé výuky. 

Řízená praxe 

Dobrodružství/zábava 

Provádějte cvičení v rozmanitých podmínkách. Tato fáze hodiny 

může zahrnovat zkoumání nových terénu, hry bez lyží – pro 

odpočinek nohou, nebo opravdový odpočinek, kdy si děti 

vychutnají odměnu. Kontrola 

porozumění 

  Shrnutí 

Shrnutí 

Ukázat dětem, co se dnes naučili. Buďte připraveni diskutovat 

s rodiči o tom, co bylo náplní lekce, na jaké úrovni je dítě, a o 

tom, co přijde příště. Také vysvětlete rodičům, jak mohou 

pokračovat ve vývoji svého dítěte. Dokončete lekci v pozitivním 

duchu! 

Tabulka 4 - Schéma výuky dětí (NZSIA, 2015) 

 

 První zkušenost s lyžováním  

Měli bychom začít s hrou bez lyží. Vhodná je například hra na sochy, 

překážková dráha z lyží, nebo stačí i prostá procházka kolem dětského hřiště. Dále je 

dobré prozkoumat pohyby v lyžařských botách, dělat v nich velké a malé kroky, 



61 

 

pohybovat se dopředu, dozadu a do stran. Děti se pak na lyžích budou cítit jistější. 

Samozřejmostí je zdržet se technických pojmů, které dítě nebude znát. Musí se také 

počítat s tím, že malé děti často potřebují pomocnou ruku. Pokud má dítě například 

nalepený sníh na svých botách, posaďte ho na zem a společně (a pokud možno zábavně) 

tento sníh odstraňte.  

Pokud máme pohyb v lyžařských botách dostatečně vyzkoušen, nazouváme 

jednu lyži a trénujeme pohyb s ní. Pro zajištění zábavy postavíme trať z holí a necháme 

děti, aby zkusily, jak daleko s jednou lyží dojedou. Na rovném terénu dětem 

předvedeme, jak se pohybujeme na dvou lyžích – předsouváním jedné nohy před 

druhou, nebo bruslením. Obě názorné ukázky jsou pro děti motivující, které pak zkouší 

napodobit. Lepší je, když vidí vytyčenou trasu, kterou mají projet. Proto opět využijeme 

hole nebo kužely, kterými vyznačíme cestu (NZSIA, 2015). 

 

 Sjíždění – přímá jízda, „jízda v klouzavém pluhu“ 

Základem je výběr vhodného terénu, volíme mírný svah, na kterém nedochází 

k velkému gradování rychlosti. Dále ukážeme základní sjezdový postoj, pomocí 

několika jednoduchých pohybů ho natrénujeme společně s dětmi (například snaha se 

dotknout špiček lyží). Následovat by mělo cvičení pro předozadní rovnováhu – 

poskakování, protahování, chytání míče nebo rukavice, ale i chůze po spádnici. Mladší 

děti stoupají nahoru do svahu s pomocí koberce, starší děti mohou zkusit vystoupat 

bokem. Hru „vysoký jako dům, malý jako myš“ zkoušíme i na lyžích, popřípadě za 

jízdy. Děti se snaží natáhnout, aby byly co nejvyšší, nebo naopak se snaží zmenšit, aby 

byly co nejmenší, pro odlehčení je vhodné tento cvik doplnit i různými vydávanými 

zvuky. Na rovině seznámíme lyžaře s oboustranným přívratem, trénujeme toto cvičení 

na rovině bez jízdy vpřed. Poté zkoušíme i za jízdy na mírném svahu (NZSIA, 2015). 

 

 Úvod do zatáčení 

Mírný terén je velmi důležitý. Je-li rychlost vysoká, nutí děti používat velký úhel 

přívratu, který je ale obtížný zvládnout. Podporujeme lyžaře ke správnému postoji 

a zkoušíme zatáčet tak, že pomocí prstů u nohou ukazujeme tam, kam chceme jet. 

Užitečným přístupem je také metoda „následujte mě“, kdy instruktor jede před dítětem. 

To pak nemusí řešit směr jízdy a může se soustředit pouze na nové úkoly. Další 

pomůckou je používání vizuálních pomůcek – tedy místo vpravo/vlevo, říkáme 

například k lesu/k vleku (NZSIA, 2015). 
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 Zatáčení v paralelním postavení lyží 

Nalezení správného svahu je důležité, zvláště pro začínající lyžaře. Změny 

v terénu jsou sice skvělou možností, jak lyžování učinit zábavou a výzvou, ale pro 

naučení nové techniky je vhodné, aby se tito lyžaři cítili na svahu komfortně a jistě. Pro 

zatočení v paralelním postavení lyží je možné použít jistou pomůcku. Lyžaři by si měli 

představit, že mají laserové paprsky či světlomety na kolenou, ale při zatáčení se nesmí 

tyto paprsky protnout. Pokud lyžař zatočí nejdříve vnější lyží, tato světla se protnou a to 

je špatně. Další možností, jak udržet lyže co nejvíce v paralelním postavení, je 

představa, že z každé lyže proudí jiná barva a v oblouku chtějí lyžaři mít barvy co 

nejvíce rovnoběžné.  

Problémem při výuce dětí může být někdy také vertikální pohyb - kvůli méně 

vyvinutým a menším svalům v oblasti kotníku a bérce, vzhledem k větším stehenním 

svalům. Ztěžovat tento pohyb mohou i dětské lyžařské boty, které jsou často příliš tuhé. 

Příkladem cvičení, které pomáhá ke správnému vertikálnímu pohybu, je představa, že 

nohy lyžaře jsou pneumatiky. Když lyžař zatočí, obě pneumatiky se pomalu napumpují 

a do oblouku se naopak vyfouknou, a tak se natrénuje pohyb v kolenou. Správné 

načasování těchto pohybů se může provádět i bez lyží - chůzí ve velkém oblouku 

nakresleném na sněhu. Tento způsob výuky vertikálního pohybu je velice vhodný. Pro 

začínající lyžaře je mnohem jednodušší dávat pozor na to, co mají dělat, pokud nemají 

lyže na nohou.  

Vertikální pohyb je také praktikován při skákání – pohyb před startem, pak 

napnutí při „letu“ a následně opět ohnutí v kolenou při přistání. Pokud je tento pohyb 

proveden správně, je možné přistát poměrně tiše. Skákání lze použít na celém svahu 

a je-li provedeno bezpečně, jedná se o skvělý způsob jak budovat lyžařské dovednosti. 

Například pokud je svah s malými boulemi, je možné je sjíždět tak, že po celou dobu 

jsou lyže v kontaktu s terénem. Také je možné najet na boule a na vrcholu se odrazit 

a opět tiše přistát s pomocí ohnutých nohou. V obou případech je velmi důležitý právě 

vertikální pohyb. Obě dvě varianty lze spojit a chvíli jet v kontaktu se sněhem a na pár 

boulích skočit. Další dovednosti se lze naučit a natrénovat přes některá 

stará vyzkoušená cvičení popsaná v odborné literatuře. Existuje nekonečné množství 

her, cviků a úkolů, které mohou být použity dle nápadů instruktora. Lekci lze označit za 

úspěšnou, pokud je kladen důraz na nějaký konkrétní cíl a děti se cítí bezpečně a baví se 

(NZSIA, 2015). 

 



63 

 

 Další tipy pro výuku dětí 

• seznámit a pozdravit se s dětmi na jejich úrovni, oční kontakt a úsměv 

• seskupit děti do kruhu (to přitahuje pozornost směrem k instruktorovi a od 

rodičů) 

• zkontrolovat ochranu očí, permanentku a správné vybavení před odchodem 

rodičů 

• spočítat děti před opuštěním setkávacího prostoru a všech zastávek 

• na začátku lekce stanovit dětem několik základních pravidel, která jim pomáhají 

cítit se bezpečně, jelikož s pravidly vyrůstají doma i ve školce 

• brát pocity dětí vážně, budovat si důvěru a respekt 

• odměňovat za úsilí (nejen za úspěch), odměňovat i ty, kteří nejsou nejlepší nebo 

nejrychlejší, ale snaží se 

• uznat dobré chování a týmový duch, což jsou také cenné životní dovednosti 

• vzdělávat děti informacemi o horském prostředí, včetně bezpečnosti na horách 

• sdílet nápady s ostatními instruktory, vytvořit co nejlepší podmínky pro mladé, 

začínající lyžaře (NZSIA, 2015). 

 

4.4.3 Porovnání metodiky výuky lyžování 

Při studiu zdrojů literatury jsem narazil na několik málo významných, ale i 

zajímavých a důležitých faktů, které je vhodné zmínit. Při detailnějším zkoumání této 

problematiky vyšlo najevo, že výuka jako taková je dosti podobná, ne-li stejná. Většina 

prvků české metodiky výuky lyžování se shoduje s novozélandskou. Nepatrný rozdíl je 

v rozdělení oblouků do jiného počtu fází – na Novém Zélandu oblouk dělí oblouk na tři 

fáze, v České republice je nově dělen na fáze dvě. Toto odlišení ale nemá podstatný 

význam pro výuku lyžování. 

Větší rozdíly už panují v psychologickém přístupu k výuce dětí. Novozélandští 

instruktoři se značně vzdělávají v psychologii a pochopení dětské mysli a přiblížení se 

k ní. To způsobuje větší zaujetí dětí, které poté není třeba nijak zvlášť přemlouvat a 

nutit do výuky.  

V českých lyžařských školách na získání dítěte jdeme přes zábavu a výuku hrou. 

Tu uplatňují na Novém Zélandu také, ale v podstatně menší míře. Samotné výukové 

prvky jsou si podobné. Rozdíly v metodikách srovnávaných zemí jsou například ve 
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směrech rozjezdů u některých cvičení (po spádnici vs. šikmo svahem a naopak), ale 

stěžejní struktura je velmi podobná.  

Důvodem velmi podobných metodik může být světová globalizace, například 

působení mezinárodních organizací sdružujících instruktory po celém světě (Inteski 

International, IVSI). Interski International organizuje každé čtyři roky mezinárodní 

kongres, kde se sejde elita všech členských zemí a dochází tu k vzájemnému předávání 

zkušeností s výukou a předvádění demo jízd. IVSI zase sdružuje lyžařské instruktory po 

celém světě, pořádá pro ně školení a sjednocuje výuku svých členů. Tímto dochází 

k promíchání metodik napříč státy a kontinenty.      
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5 ZÁVĚR 

Práce měla za hlavní cíl porovnat a určit rozdíly mezi dvěma lyžařskými 

školami, které se na první pohled mohly zdát rozdílnými – Českou a Novozélandskou.  

Ukázalo se, že očekávané rozdíly v metodice lyžování nejsou nakonec téměř žádné, 

patrně díky dnes již velmi promíchané lyžařské společnosti, častému pořádání 

pravidelných světových kongresů a působení mezinárodních lyžařských organizací. Ty 

mají za cíl právě vývoj nových metodik a jejich sjednocení, zjednodušení výuky 

lyžování a následnou distribuci těchto informací všem jejich členům. Jedinou větší 

odlišností, kterou je vhodné zmínit, je míra využívání psychologie při výuce dětí. Tu 

více praktikují instruktoři vyškolení na Novém Zélandu. Čeští instruktoři naopak pro 

zaujetí dětí nejčastěji používají osvědčenou výuku hrou. Dále mě zaujala skutečnost, že 

jsem na cvičení nazvané „koloběžka“, které jsem považoval za ryze českou specialitu, 

také narazil při studiu novozélandské metodiky. Hodně podobné jsou tedy cvičení 

používané při výuce, samotné prvky jsou metodicky stejné. 

Větší rozdíly však panují při získávání stejných úrovní lyžařských kvalifikací. 

Novozélandský uchazeč nemusí být pro získání lyžařské kvalifikace plnoletý. Jsou zde 

rozdíly také v hodinových dotacích na jednotlivá školení a v získaném oprávnění 

k výuce konkrétních skupin klientů (začátečníci, pokročilí, …). Jako velkou výhodu pro 

českou kvalifikaci Cvičitel lyžování vidím zahrnutí běhu na lyžích nebo jiné druhé 

specializace do obsahu kurzu, což v kurzech na Novém Zélandu nemají. Samotné 

kvalifikace vydávají v České republice akreditovaná zařízení (několik desítek), ale na 

Novém Zélandu má tuto pravomoc pouze jedna jediná organizace - Sdružení lyžařských 

instruktorů Nový Zéland (NZSIA). Rozdílný je také počet uznávaných kvalifikací 

státem – v České Republice je tato kvalifikace pouze jedna (oproti 3 na Novém 

Zélandu). To je opravdu málo, proto Interski ČR správně zareagovalo interními 

kvalifikacemi, které mohou vést k mezinárodní platnosti. NZSIA nabízí kromě 

lyžařských kvalifikací i kurzy, které svým obsahem rozšiřují již získané znalosti a 

dovednosti – například Lavinový kurz, kurz zaměřený na výuku dětí nebo kurz lyžování 

ve snowparcích nebo mimo označené sjezdovky. V České republice se těmto kurzům 

snaží přiblížit APUL, který je ale nabízí v daleko menší míře (Lavinový kurz) a Česká 

škola lyžování tyto kurzy neposkytuje vůbec.   
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Další rozdíly při studiu literatury jsem objevil také v působení lyžařských 

organizací a jejich pravomocích. Na Novém Zélandu působí pět hlavních organizací a 

každá má na starost jinou oblast lyžování. Například o kvalifikace a vzdělávání 

instruktorů se na Novém Zélandu stará pouze jedna asociace (NZSIA), jež je členem 

mezinárodní organizace a ta jí dodává důvěryhodnost a poskytuje nejnovější trendy. 

V České republice jsou hlavní organizace tři, ty však nemají rozdělené působnosti a tak 

se všechny starají jak právě o přidělování kvalifikací a vzdělávání instruktorů, tak i o 

ostatní oblasti lyžování a snowboardingu. Některé si mohou navzájem konkurovat a 

soupeřit a snažit se o získání větší „moci“. V minulých letech to znamenalo prakticky 

nemožnost spolupráce a vzájemné komunikace. Naštěstí se dnes situace v České 

republice zlepšuje, dokonce byla vydána i metodika Česká cesta lyžování, na jejímž 

vzniku společně spolupracovaly všechny zmíněné organizace a pedagogové vysokých 

škol začleněných do Interski ČR. 

Od 5. do 12. září 2015 se uskuteční mezinárodní kongres Interski 2015 

v Argentině. Jedná se o nejdůležitější technicko-akademické setkání pro lyžařské sporty 

na světě za poslední 4 roky. Budou zde prezentovány a diskutovány trendy a novinky 

v těchto sportech a také se zde porovnají aktuální techniky a metodiky lyžování. Poprvé 

v historii lyžování byla vybrána země z jižní polokoule jako oficiální hostitel této 

významné události.  

Sám jsem zvědavý, co zástupci české výpravy přivezou zpět za novinky a jak se 

lyžování bude vyvíjet v dalších letech. 
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