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Úvod

1.1 Partneři
Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií

www.spinabifidaitalia.it

ASBI ONLUS
Posláním ASBI je podporovat činnosti v lékařském a vědeckém fóru pro prevenci, léčbu a
rehabilitaci
Spina Bifida a Hydrocephalus. Nevyloučení podobného postižení a
usnadnění sociální a profesní integrace lidí s tímto zdravotním postižením.

www.ifglobal.org

IF SBH
IF je globální organizací (založena v roce 1979) sdružující dborníky, jednotlivce a jejich
rodiny, kterých se nějakým způsobem týká spina bifida a hydrocefalus (SBH).
IF má tři hlavní strategické cíle, kterými jsou primární prevence defektů nervové trubice
prostřednictvím suplementace kyseliny listové / vhodné potraviny, právo na zdraví všech
osob s SBH, a budování silné sjednocené komunity SBH. Podporuje sebeobhajování
mladých zdravotně postižených osob.

www.monosci.it

FREERIDER SPORTOVNÍ AKCE
FreeRider je sportovní organizace, která si klade za cíl umožnění souhry tělesného postižení
a zimních sportů.
Primárním cílem
FreeRider je
integrace osob se zdravotním postižením
prostřednictvím lyžování, potřebného procvičování a vybavení.
FreeRider a jeho zaměstnanci, kterými jsou učitelé, technici a vysoce kvalifikovaní lidé, chce
přivést nové lidi k lyžování a současně dokončit školení pro ty, kteří praktikují tuto činnost
prostřednictvím pokročilé metodiky.

www.handyclub.cz

HANDY CLUB - OSTRAVA
Zaměřují se na různá témata. Prvním a nejdůležitějším tématem je snížit bariéry, které
udržují běžnou společnost a postižené na dvou oddělených pozicích.
Na druhé straně dělají výzkumné, analytické a vzdělávací aktivity, které nám pomáhají šířit
informace o zdravotním postižení.

www.faiponline.it

FAIP ONLUS
Faip (Federace italského Para-Tetraplegic) je sociální sdružení a nezisková organizace,
která má členství v 19 sdruženích rozmístěných po celé zemi.
Federace pomáhá vybudovat most mezi potřebami a právem lidí s poraněním míchy.
Dává těmto lidem šanci získat zpět svou důstojnost a naději, že budou moci žít jak ve
svém soukromém životě, tak v komunitě jako všichni ostatní občané. Pro dosažení výše
uvedeného jsou důležité cesty výzkumu a sociálního začleňování.

1.2 ASBI ÚVOD
SKIFORALL: Pokyny pro osvědčené postupy v oblasti sportu, zdravotního postižení
a vzdělávání mladých lidí v Evropě
Projekt Skiforall je
malé partnerství pro spolupráci financované
programem
Erasmus+. Různí evropští partneři: IFSBH (Mezinárodní federace Spina Bifida a
Hidrocephalus, Belgie), Freerider Sport Events (Itálie), FAIP (Federazione Associazione
Italiana Paraplegici), Handy Club (Česká republika), Aktivní terapie (Polsko) spojená
činnostmi souvisejícími se sportem, zdravotním postižením, inkluzí a vzděláváním
spolupracují již téměř dva roky s cílem vypracovat průvodce, které se chystáte přečíst.
Tento průvodce je vydáván a rozšiřován několika činnostmi a perspektivami, které ASBI
(Associazione Spina Bifida Italia) sdílí se všemi zúčastněnými partnery.
ASBI je italská národní nezisková organizace, která pracuje přes 30 let s lidmi se
Spina Bifida, Hydrocephalus, chronickou a vrozenou malformací, které mohou vést k
různým druhům následků a tělesných postižení. Touha ASBI je vyvinout přístup zaměřený
na zlepšení nezávislosti lidí s tělesným postižením, zejména mladých lidí. Od roku 2012 ASBI
považuje sport za důležitý nástroj pro zvýšení sebevědomí mladých lidí, sebeúcty a
autonomie. To je důvod, proč organizuje „Letní a Sněhové tábory“, kde si mladí lidé se
Spinou Bifidou mohou procvičit několik sportovních aktivit (lyže, ruční kolo, košíkovou,
veslování, tenis atd.) a poznat tak své vlastní potenciály navzdory svému zdravotnímu
postižení. Tyto sportovní tábory jsou smíšené. Mladí lidé se zdravotním postižením a
bez zdravotního postižení se společně účastní sportovních aktivit, a stejně tak trenéři
jsou lidé se zdravotním postižením.
Organizování sportovních táborů bylo ve skutečnosti osvědčeným postupem, který chtěla
ASBI rozšířit i na ostatní evropské partnery. Chce podporovat a sdílet svůj způsob chápání
sportu jako nástroje, který pomáhá k začlenění zdravotně postižených osob do společnosti.
Cílem projektu SKIFORALL je propojit několik různých faktů a skutečností týkajících se
zdravotního postižení mladých lidí, což spouští jak sportovní, tak vzdělávací stránku.
Cílem projektu je vyškolit školitele a lépe začlenit zdravotně postižené mladé lidi do škol a
sportovní realitu.
Projekt se zaměřuje na:
•
•

Trénink lyžařského instruktora na lyžích s handicapovanými lidmi
Vzdělávací/osvětová kampaň ve školách, mezi studenty a učiteli. Přenos důležitosti
začlenění mladých zdravotně postižených osob do sportovních programů na
školách.

Všichni partneři jsou zapojeni do projektu s ohledem na jejich odbornost ve:
•
•
•
•

Sportovních dovednostech;
Začlenění zdravotně postižených osob do škol a společnosti;
Komunikace a přítomnost evropské sítě o zdravotním postižení;
Vzdělávací a školící dovednosti.

Výše uvedené dovedností byly základem pro vypracování tohoto průvodce. Bude užitečný
pro školy, lyžařské trenéry a sportovní školitele pracující s tělesně postiženou mládeží ve
školních sportovních programech a v lyžařském výcviku. To rozšíří inkluzivnost a
dostupnost sportu, což posílí kvalitu života lidí.
Pokyny jsou rozděleny do tří částí:
1.
2.
3.

Poznámky o zdravotním postižení
Metodika pro lyžařské trenéry
Zpětná vazba z projektu

Všechny tři zmíněné části jsou považovány za zásadní k tomu, aby bylo dosaženo správně
všech výsledků projektu. První část poskytuje obecný přehled o zdravotním postižení a
sportu, klasifikaci a zraněních spojených s tělesným postižením.
Druhá část je praktičtější. Existují ilustrované lyžařské lekce pro osoby se zdravotním
postižením se zaměřením na dualski a monoski.
Poslední část je vyhrazena zpětné vazbě získané od zúčastněných stran, které se
setkaly v aktivním projektu: trenéři, školitelé, studenti a provozovatelé.
Jsme přesvědčeni, že tento průvodce poskytne učitelům, lyžařským trenérům, školám a
sportovním provozovatelům know-how týkající se lyžařských aktivit pro tělesně postižené
lidi. Pomůže s inkluzí ve školách a sportovních asociacích.

1.3 IFSBH ÚVOD
„Ski For All“ je evropský projekt programu Erasmus+ Sport založený na spolupráci
menšího partnerství čtyř zemí: Itálie, Polsko, Česká republika a Belgie. Na tématech sportu,
zdravotního postižení, vzdělávání a sociálního začleňování spolupracuje šest různých
organizací. Účast ve sportu a ve společnosti jako celku je základním právem dítěte bez
ohledu na jeho zdravotní stav nebo zdravotní postižení.
U dětí narozených s trvalým postižením, jakým je spina bifida, které může mít za následek
různou míru paralýzy, je nanejvýš důležité být fyzicky aktivní pro snížení rizika obezity a
dalších zdravotních problémů (např. otlaky, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění,
osteoporóza). Nicméně, mládež se spinou bifida je více fyzicky neaktivní, než ostatní
dospívající mládež. Kromě snížené pohyblivosti, jsou důvody spojené s nižší účasti na
fyzické aktivitě, u dětí se zdravotním postižením komplexní a multifaktoriální. Podpora
rodiny je zásadní.
V inkluzivním sportu hraje důležitou roli péče o duševní zdraví u dětí s tělesným postižením.
Schopnost učit se novým dovednostem, dosáhnout osobních cílů a zároveň si hrát s
ostatními dětmi, výrazně přispívá ke zvýšení pocitů sebeúcty a pohody.
Výzkum dokazuje, že fyzická aktivita může zvýšit fyzickou, emocionální a sociální pohodu
dětí se spinou bifida, stejně jako zvýšení jejich funkční nezávislosti, integrace a kvality
života a pozitivně ovlivňuje jejich budoucí zdraví. Větší povědomí o důležitosti fyzických
aktivit a poskytování vhodného vybavení a přizpůsobených sportů dítěti v jeho vlastním
prostředí může zvýšit úroveň fyzické aktivity.
Jak je stanoveno v článku 30 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (OSN
CRPD), země, které tento dokument schválily, by měly aktivně podporovat účast osob se
zdravotním postižením na sportovních a fyzických aktivitách. Realizace projektu „Ski For
All“ je skvělý způsob, jak toho dosáhnout.
Kromě toho je projekt „Ski For All" vynikajícím příkladem pro státy, které připravují
mladé lidi na inkluzivní společnost. Nabízejí dětem, jak se zdravotním postižením, tak bez
něj, sportovní aktivitu, kterou si mohou společně užívat. Učení se novým dovednostem a
budování přátelství v bezpečném prostředí přispívá k osobnímu rozvoji, což bude
přínosem pro účastníky ve všech oblastech života.

h ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122101/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6332897/

https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-016-0544-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18843420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403649 https://www
.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx

1.4

ÚVOD PRŮVODCE

Prostory:
"Všechny děti, i ty se zdravotním postižením, mají právo podílet se na kulturním životě,
rekreačních a sportovních aktivitách" a "občanská a odpovědná komunita musí převzít
odpovědnost za to, aby tyto děti měly rovný přístup ke všem těmto činnostem"
Článek 30 Úmluvy OSN pro osoby se zdravotním postižením.
Věříme, že lyžování s rodinou, přáteli a spolužáky nemůže zůstat jen touhou, ale
musí se stát konkrétní a komplexní příležitostí růstu a začlenění pro všechny děti a
mládé lidi.
Je-li sport praktikován s nadšením a odhodláním, může každý dosáhnout neočekávaných
výsledků tím, že překonává limity a diskriminaci a vytváří sociální začlenění.
Pomáhá vyjadřovat fyzické, kognitivní a relační schopnosti, v situacích svobody a
psychofyzické pohody, a to prostřednictvím sdílení společných okamžiků.
Projekt "Ski4all" se zaměřuje na vytvoření průvodce, který by mohl poskytnout vhodné
informace o tématu, tak o nejvhodnější vyučovací technice. Bude to poskytnuto těm
instruktorům, kteří chtějí učit lidi s motorickým postižením, jako je spina bifida.
Například:
"V Itálii byla postava lyžařského instruktora právně uznána zákonem č. 81 z 8. března 1991.
Tento zákon uznal existenci registru lyžařských instruktorů, do kterého se musí zapsat ti, kteří
chtějí praktikovat. V současné době, pokud jde o výuku osob se zdravotním postižením, musí
lyžařský instruktor získat "Specializaci na výuku osob se zdravotním postižením" tím, že se
zúčastní kurzu. Tento specializační kurz, který se koná v různých regionálních vysokých
školách, umožňuje instruktorovi učit všechny osoby se zdravotním postižením, kteří "fyzicky"
mohou lyžovat (sedící, nevidomí, amputovaní, smyslové postižení atd.). Pokud jde o sedící
lyže, postava "sedícího" lyžařského instruktora zatím není v rámci zákona zvažována. "
Nicméně, protože demonstrační fáze je jedním ze základních kamenů každé lyžařské lekce,
některá sdružení, jako jsou „Freeriders Sport Events“, zaměstnávají lyžařské instruktory
(kteří působí jako manažeři kurzů), spolu s sedícími demonstrátory (bývalými zkušenými
sportovci, paralympijskými sportovci, lyžařskými instruktory), aby lépe demonstrovali a
usnadnili studentovi pochopení toho, jak tuto techniku aplikovat.

Instruktor...
"Instruktor" musí pomoci osobě do stavu, ve kterém se bude moci osoba učit lyžovat.
Zachovávat maximální bezpečnost a moudře zvažovat studentův plný potenciál. Povede

studenta ke zlepšení, pomůže osobě vyjádřit sebe a své schopnosti tím, že bude pečlivě
zvažovat studentovy dosažitelné touhy a sny. Instruktor musí dát plnou odpovědnost
studentovi vštípením své důvěry. Prokáže, že je sám připraven napravit chyby.
Podstata úlohy instruktora se proto netýká pouze následného přenosu technik a informací,
ale spíše v empatii a pochopení v průběhu celého procesu, aby vše bylo nejvíce
srozumitelné, jak jen je to možné.
Multidisciplinární sdílení
Pokud výuka spadá do rehabilitačního programu, její výsledky musí být hlášeny
odborníkům a profesionálům (lékařům, psychologům, výživovým poradcům, učitelům
atd.), kteří pracují na toto téma, a s kterými by mohla probíhat případná konzultace.
Témata, která budou zahrnuta, jsou následující:
• Nástin o zdravotním postižení
• Sport a rehabilitace
• Historie lyžování pro osoby se zdravotním postižením
• Zařízení
• Příprava
• Školení
Kapitola 2: informace o patologiích, aby se lépe rozpoznaly motorické / funkční části
našeho studenta
• Páteř
• Spina Bifida, Poranění míchy a různé patologie
• Projev patologie na fyzické úrovni
Funkční klasifikace, týkající se hodnocení našeho studenta definovat dovednosti za účelem
provedení metody výuky (sezení nebo stání)
Kapitola 3: Bioinženýrství a dostupné vybavení, které každému dává možnost lyžovat
• Znalosti a testování všech typů zařízení, které jsou dnes na trhu k dispozici;
• Přiřazení zařízení a souvisejících použití na základě zbytkového pohybu / dovedností
• Aktualizace lepšího držení těla, s co největším využitím zbytkového pohybu/dovedností
• Použití a seřízení komponujících částí (tlumiče, lyžařské vleky a sedačkové lanovky atd.)
Kapitola 4: jak připravit výuku lyžování, rady a tipy
• Aktualizace lepšího držení těla, aby co nejvíce využilo zbývající motoriky
• Vystavení výbavové/výstrojové karty a seznámení se se studentem
• Příprava, výběr lyžařského materiálu, Tipy....
Kapitola 5 Výukové techniky, hlavní technická terminologie, metodika plánování lekcí a
cvičení:

Úroveň začátečníků
• Výběr nejvhodnějšího materiálu / vybavení.
• Vysvětlení k vybavení
• Aklimatizace pomocí různých cvičení a použití zařízení
• Definice cílů, časů a dovedností vyvinuty pro progresi
• Volba svahu
Střední úroveň
• Výběr nejvhodnějšího materiálu / vybavení (vylepšené konkurenční vybavení)
• Definice cílů, časů a dovedností vyvinuty pro progresi
• Volba svahu
Pokročilá úroveň
• Výběr nejvhodnějšího materiálu / vybavení (vylepšené konkurenční vybavení)
• Definice cílů, časů a dovedností vyvinuty pro progresi
• Volba svahu
Následující témata jsou řešena na všech úrovních:
• Manipulace se zdravotně postiženou osobou na sněhu
• Bezpečné používání lyžařských vleků a sedlónů (viz odkaz Reference&link)
• Význam používání softwaru pro analýzu sportu (viz odkaz Reference&link)

2
SPORT A ZDRAVOTNÍ
POSTIŽENÍ: DEFINICE,
KLASIFIKACE, ANATOMICKÉ A
LÉKAŘSKÉ POZNÁMKY

2.1

Postižení

Poškození:
Ztráta nebo abnormalita, která může být přechodná nebo trvalá.
Postižení představuje externalizaci patologického stavu.
Menomace jsou obecně rozděleny do 4 kategorií:
•
Motorické poruchy
•
Sluchová postižení
•
Zraková postižení
•
Organické poruchy
Jakmile je zdravotní postižení identifikováno, musí být objasněna povaha poškození.
Postižení:
Je jakékoliv omezení nebo nedostatky (deficit), které zhoršují, omezují nebo narušují
schopnost osoby vykonávat určité úkoly nebo se účastnit typických každodenních činností.
Tyto podmínky jim ztěžují běžné činnosti v porovnání s ostatními lidmi. Toto rozlišení se
tedy stává smysluplným ve srovnání s tím, co je považováno za normální/typické.
Handicap/Znevýhodnění:
Handicap je sociální aspekt zdravotního postižení. Odráží sociální, ekonomické a důsledky
v prostředí, které jednotlivec zažívá. Jsou způsobené přítomností zdravotního postižení.

2.2

SPORTOVNÍ REHABILITACE

Sport:
Sport je každým cvičením nebo hrou, který má pro své účastníky vzdělávací a estetický
význam.
Věříme, že sport musí bavit.
Nicméně
jsme si vědomi toho, že pro mnohé tomu tak
není. Sport pro ně
představuje boj se sebou samým a oni se cítí tak, že neustále překonávají vlastní limity.
Bez ohledu na tyto rozdíly věříme, že každý může najít motivaci ke sportování jemu
způsobem nejvhodnějším a odpovídajícím osobním zájmům a hodnotám.
V této souvislosti se rehabilitace stává platnou a důležitou.
Rehabilitace:
Rehabilitací máme v úmyslu vše, co přispívá k fyzické, sociální a psychické obnově běžných
činností v životě jednotlivce.
Podle definice rehabilitace naznačuje jakýkoli zásah do něčího postižení, obvykle po
menomation.
Domníváme se, že tato definice neodkazuje pouze na obnovu fyzických schopností,
ale může také příznivě působit na jakékoliv jiné schopnosti v životě jedince.
Sport a terapie:
V této souvislosti sport vystupuje jako terapeutická část v rámci přesného rehabilitačního
plánu, kterou lze využít jak v nemocnicích, tak v jiném vnějším prostředí.
V rehabilitačních centrech se sport používá jako terapie různých aktivit a typu práce, kterou
by pacient běžně vykonával.

2.3

SPORT A ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ: HISTORIE

Alpské lyžování zdravotně postižených lidí se začalo šířit po druhé světové válce.
Byli to hlavně zdravotně postižení válečníci, vojáci a civilisté, kteří se snažili vrátit k lyžování
pomocí protéz, berlí a dalšího vybavení. V Rakousku považovaném za vlast alpského
lyžování začínali první průkopníci. Sepp Zwicknagl experimentoval s protézou lyžování
poté, co podstoupil amputaci obou nohou.
První zdokumentovaná soutěž pro handicapované lyžaře se konala v roce 1948 v
Badgasteinu. Měla 17 účastníků.
Během sedmdesátých let došlo k pozoruhodnému impulsu. Se zavedením modifikovaných
skluzavek, monoski a skibob, se stalo alpské lyžování možným i pro paraplegiky a další
vozíčkáře.
V roce 1976 se ve švédském Örnsköldsviku konaly paralympijské zimní hry.
V tomto ročníku se konaly závody mužů a žen v obřím slalomu, a také ve slalomu pro obojí
, stojící a zrakově handicapované.
V roce 1982 se ve švýcarském Les Diablerets konaly paralympijské zimní hry, kde se
uskutečnilo první mistrovství světa ve sjezdovém lyžování pro tělesně postižené.
Od té doby se akce opakuje ve čtyřletých intervalech.
V roce 1984 přidali volný způsob sjezdového lyžování do paralympijského programu.
Superobří slalom se jel v Lillehammeru v roce 1994.
Na demonstrační úrovni předvedli v roce 1984 kategorii sedící. Do medailových závodů se
sedící disciplína dostala v Naganu 1998.
Mezinárodní soutěže pořádá Mezinárodní výbor pro paralympijské alpské lyžování (IPASC),
který je jednou z divizí Mezinárodního paralympijského výboru (IPC). Byl založen v roce
1989.
V Itálii organizuje soutěže v zimních sportech v rámci italského paralympijského výboru
(CIP).
Pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS) jsou platná pro hlavní soutěže a doplněna
zvláštními ustanoveními od IPASC.
Soutěže se konají ve všech alpských specialitách (sjezd, superobří, obří slalom, slalom,
kombinace) a lyžaři jsou rozděleni do kategorií podle typu a stupně postižení.
Různé druhy Alpského lyžování mohou praktikovat lidé s tělesným nebo zrakovým
postižením.
Vybavení by mělo být přizpůsobeno funkčním schopnostem sportovce, který může
používat běžné lyže, sáňky namontované na lyžích, stabilizátory nebo ortopedické protézy.
Lidé se slepotou mohou lyžovat v doprovodu průvodce, který jim na trati
předchází a dává vokální pokyny.

2.4

KLASIFIKACE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ A VÝBĚR

Úřední klasifikace:
Klasifikace používaná Mezinárodním paralympijským výborem (IPC) rozlišuje alpské lyžaře
ve třech hlavních skupinách, na základě typu zdravotního postižení, s dalším členěním dle
stupně zdravotního postižení:
Základní glosář:
•
B = Nevidomý (B1 - B3 = stupeň slepoty).
•
FIS = Mezinárodní lyžařská asociace (Fédération Internationale de Ski),
•
ICC = Mezinárodní koordinační výbor (založený v roce 1982).
•
IPC = Mezinárodní paralympijský výbor (založený v roce 1989).
•
KREK = Kreativní „Rennergebnis“ Měření (Kreativní měření výsledků závodu).
•
LW = Nízká Zima (Klasifikace zdravotně postižených stojící nebo sedící).
•
Schválení = v souladu s předpisy FIS spočívá schválení v postupu přijetí místa pro
konání soutěže. Musí odpovídat specifickým technickým a infrastrukturním
požadavkům.
•
RHC = Realistický systém soutěže pro hendikepované (RHC - KREK System).
Kategorie a třídy:
Kategorie jsou čas od času upraveny tak, aby splňovaly požadavky, které jsou zjištěny
během závodu.
Neslyšící, kteří trpí problémy s rovnováhou a orientací, mají z historických a organizačních
důvodů své vlastní soutěže. Mentálně postižení se také účastní speciálních olympijských
her.
Kategorie nevidomých (zrakově postižení) mají průvodce před nebo za sportovcem,
a ti jim dávají pokyny prostřednictvím rádia.
•
•
•

Třída B1: slepota;
Třída B2: závažné zrakové postižení;
Třída B3: zrakově postižení s dobrou zbytkovou kapacitou.

Pro zcela slepé účastníky je k dispozici připojení přes interkom nebo použití megafonu.
Zrakově postižení lidé používají běžné lyžařské vybavení a soutěží s průvodcem. Jen pro
ně může být fyzická přítomnost průvodce dostatečná bez jiného speciálního
vybavení.

Stojící kategorie = tato kategorie zahrnuje lyžaře s tělesným postižením, kteří jsou
schopni stát (alespoň) na jedné noze, a to i při použití protéz.
Lidé se zdravotním postižením v horních končetinách lyžují bez hůlek nebo s jedinou tyčí.
Osoby se zdravotním postižením v dolních končetinách mohou používat dvě lyže, které se

uchylují k protéze, nebo na lyžích nahrazující pouze normální tyče výložníky, které
místo hrotu mají malé lyže a pomáhají udržovat rovnováhu.
•
•
•
•
•
•
•
•

Třída LW1: amputace nad kolenem;
Třída LW2: lyžaři s výložníky;
Třída LW3: amputace obou končetin pod kolenem;
Třída LW4: lyžaři s protézami;
Třída LW5 / 7: lyžaři bez hole;
Třída LW6 / 8: lyžaři s holemi;
Třída LW9 / 1: postižení paže nebo nohy (po amputaci);
Třída LW9 / 2. postižení paže nebo nohou (mozková obrna).

Kategorie sezení = Do této kategorie patří lyžaři, kteří kvůli paraplegikům nebo dvojité
amputaci nejsou schopni stát. Místo lyží používají nástroj zvaný monoski nebo sedací lyže,
který se skládá ze sedadla namontovaného na lyžích a vybaveného odpružením a
speciálními závěsy. Místo hole používají výložníky.
•
•
•
•

Třída LW10: monoski (vysoký stupeň paraplegie);
Třída LW11: monoski (nízký stupeň paraplegie nebo amputace obou končetin
nad kolenem);
Třída LW12 / 1: monoski (nízký stupeň paraplegie);
Třída LW12 / 2: monoski (amputace obou končetin pod kolenem).

Fáze výběru:
Po návštěvě fyzioterapeuta nebo jiného lékaře uznaného IPC je každá zdravotně postižená
osoba zařazena do kategorie.
Cílem návštěvy je dokumentovat fyzické schopnosti sportovce pro konkrétní závod. V
tomto smyslu jsou určujícím faktorem pro vozíčkáře neurologické deficity.
Stupeň u zrakového postižení je určen oftalmologem a klasifikace se provádí po diagnóze.
Nevidomí lidé jsou často nuceni nosit zcela zakryté lyžařské brýle. Případy obtížného
umístění se nakonec klasifikují na základě připomínek učiněných během soutěží.
Fyzioterapeuti přítomní v průběhu soutěží vyšetřují účastníky, zda se nemění jejich
postižení.
Se stejnou klasifikací v závodě vyhraje závodník, který skóroval nejkratší čas, aniž by
vynechal žádnou bránu.
Pokud je v některých kategoriích málo účastníků, mohou se organizátoři rozhodnout o
vytvoření jednotné kategorie. V tomto případě jsou časy zprostředkovány konverzním
faktorem, který zohledňuje odlišnou klasifikaci soutěžitelů.

Systém handicapu/znevýhodnění:
Systém RHC-KREK (realistická soutěž handicapu a kreativního měření výsledků závodu)
je celosvětově uznávaný.
Jeho cílem je vyhodnocovat různé stupně zdravotního postižení stejně, přiřazením
specifického faktoru pro danou kategorii, který potvrzuje stupeň možné kapacity
související s typem zdravotního postižení.
Pro zjednodušení může osoba s vážnějším postižením, která má sice delší čas sjezdu, ve
srovnání s jiným sportovcem s jiným a méně závažným postižením, i tato osoba s delším
časem může stále vyhrát závod.
K tomu může dojít, pokud soutěžící, který se umístí na prvním místě dosáhne rychlejšího
srovnání mezi výsledky poměru obou faktorů a příslušnými časy.
Nařízení a povolení FIS pro osoby se zdravotním postižením:
Všechny světové a evropské poháry probíhají podle současných předpisů FIS. Jsou
rozšířeny na IPC a výbor Světového poháru pro sjezdové lyžování pro zdravotně postižené.
Pokud dle FIS, a to jen ve výjimečných případech, závodní dráha nesplňuje minimální
požadavky na nadmořskou výšku a délku, může výbor světového poháru společně s
vedoucími představiteli všech zúčastněných zemí změny ověřit a vyhodnotit.
Tímto způsobem může být na trati proveden pravidelný a platný závod mistrovství
světa pro tělesně postižené, i když to FIS neschválil.
Mistrovství světa:
Zatímco slalom, Super G a Super kombinace mohou být prováděny na jakékoliv
trati, technické požadavky na sjezd jsou větší. Ve skutečnosti nesmí být na dráze žádné
velké skoky, vlnky nebo hrboly.
Sjezd je také náročný z organizačního a ekonomického hlediska. Ve skutečnosti je
zapotřebí větší zapojení sportovce. Jeho přítomnost je ve skutečnosti nutná po dobu tří
dnů: jeden pro kontrolu trati, jeden pro časovku a třetí pro skutečný závod.

2.5

ANATOMIE A POSTIŽENÍ: ZRANĚNÍ A PROBLÉMY

Páteř:

Je to centrální podpora těla, skládá se z 33-34 překrývajících se kostních prvků nazývaných
obratle (vv.) charakterizované různými tvary v závislosti na jejich funkcích. Ve sloupci
rozlišujeme 5 oblastí, ve kterých má vv. podobné vlastnosti:
•
•
•
•
•

Cervikální oblast: tvořená 7 vv. které podpírají hlavu a umožňují její pohyby.
Hrudní nebo hřbetní oblast: tvořená 12 vv. žeber a tvoří hrudní koš.
Bederní oblast: tvořená 5 vv. větší než ostatní, ve skutečnosti podporují
většinu hmotnosti těla ve vzpřímené poloze.
Sakrální oblast: tvořená 5 vv. spojené dohromady křížové kosti, ke které je
připojena pánevní kost.
Kostrč: tvořen4-5 vv. spojené mezi sebou a extrémně sníženy.
Obecný obratel má válcové tělo skládající se z kompaktní kostní tkáně. „Posteriorly“ jsou
vertebrální oblouky. Ty tvoří páteřní kanál, kterým prochází mícha.

Nervový systém
Vyznačuje se centrálním nervovým systémem (CNS) a periferním nervovým
systémem
(SNP). Skládá se z mozku nebo encefalonu a míchy; druhá je tvořena nervy.
Mozek je část CNS obsažené v lebce, která spojují mozeček a míchu, je pokryta třemi
membránami zvanými meningy. Zpracovává informace přicházející z těla a z prostředí,
což spouští chemické látky, motorické a behaviorální odpovědi.
Tyto funkce jsou prováděny 100 bilióny nervových buněk nazývající se neurony.
Mícha má téměř válcovitý tvar zploštělý antiroposteriorním směrem a sahá od atlasu,
první vv. děložního čípku k tělu druhého vv. Bederní. Celkovou délku má asi 45 cm.
Pod medulárním kuželem existuje velké množství nervů, které mají obloukový tvar a
proto se nazývají „cauda equina”.
Základní funkcí kostní dřeně je nejprve shromáždit podněty prostředí a přenést je do
mozkové kůry a následně znovu přenášet zpracované reakce na periferní systémy.
Periferní nervový systém je tvořen 31 páry mišních nervů, jejichž kořeny se rozlišují na
přední (nebo motorické) a zadní (nebo smyslové).
Přední kořen má svou roli při vedení podnětů přicházejících z mozku nebo dřeně směrem
ke svalům. Zadní kořen přenáší podněty z těla do CNS.
Nervy, které vstupují a opouštějí dřeň. Jsou očíslovány jako obratle a těmi procházejí.
Kromě toho existuje 12 párů lebečních nervů.
Poranění míchy
1) SPINA BIFIDA
Spina bifida je
vrozená vada, při které dochází k neúplnému uzavření páteře a
membrán kolem míchy během časného vývoje v těhotenství.
Existují tři hlavní typy: „spina bifida occulta, meningocele a myelomeningocele“.
Nejběžnějším místem je dolní část zad. Ve vzácných případech může být uprostřed zad
nebo krku.
„Occulta“ nemá žádné nebo jen mírné příznaky. Může se vyznačovat chlupatým místem,
důlkem, tmavou skvrnou nebo otokem na zadní straně v místě páteřní mezery.
„Meningocele“ obvykle způsobuje mírné problémy. Vyskytne se tekutý vak v páteřní
mezeře.
„Myelomeningocele“, také známý jako otevřená spina bifida, je nejtěžší forma. Související
problémy zahrnují špatnou schopnost chodit, problémy s regulací močového měchýře
nebo střev, akumulaci tekutiny v mozku (hydrocefalus), utuženou míchou a alergií na
latex. Problémy s učením jsou poměrně neobvyklé.

2)

MIDOLÁRNÍ LÉZE:

Vyskytuje se tam, kde je funkční spojení mezi horními centry CNS a periferními nervy
částečně nebo zcela přerušeno v míše: tento typ poranění vede k různým komplikacím.
Poranění míchy má ve skutečnosti důsledky pro celý organismus, protože trauma, které
pochází z kostní dřeně, způsobuje nedostatek spojení mezi nervovými vlákny. Způsobuje
paralýzu, ztrátu kontroly vnitřností, ztrátu reprodukční funkce, ztrátu citlivosti atd.
Léze může být úplná, pokud dojde k úplnému poranění míchy nebo neúplnému,
pokud je poškození kostní dřeně pouze částečné.
V prvním případě
dochází k celkové a obvykle trvalé ztrátě schopnosti odesílat
smyslové a motorické impulsy, s následnou ztrátou funkčnosti pod úrovní léze. Ve druhém
případě jsou některé motorické a / nebo smyslové funkce i nadále aktivní.
Druh škody se tedy liší od člověka k člověku. Účinky neúplného zranění závisí na ploše
poškozené kostní dřeně (přední, zadní nebo boční).
Nejčastější příčiny poranění míchy jsou traumatické (tj. výsledek fyzického zranění nebo
traumatu, které způsobuje zlomeninu obratlů).
S výjimkou vrtných lézí (výstřel ...), příčiny traumatické poranění míchy jsou
výsledkem přímých lézí nebo hyper-flexe / prodloužení / rotace / kompresní síly.
Po dokončení fáze poranění páteře lze posoudit dopad léze na smyslové a motorické
funkce.
Existují různé termíny, které popisují stav pacientů po takových lézích:
Paralýza: je obecný termín používaný k popisu ztráty funkcí po poškození nervového
systému. Abychom určili přesnou úroveň léze, je důležité pochopit, které části těla budou
ovlivněny paralýzou a závažností účinků. Ve skutečnosti, čím větší je poranění míchy, tím
větší jsou škody.
Paralýza může být rozdělena do dvou kategorií v závislosti na typu poškození kostní dřeně.
Mluvíme buď o spastické nebo ochablé paralýze.
Spastická paralýza nastává, když páteřní reflexy stále fungují, ale řízení signálů z mozku
nefunguje. V tomto případě má osoba časté křeče, které jsou násilné a náhlé kontrakce
svalů způsobené reakcemi na normální podněty.
Ochablá paralýza nastává, když páteřní reflexy nejsou aktivní. V této situaci dochází
ke ztrátě svalového tonusu v končetinách, v močovém měchýři a střevě.
Po těchto dvou situacích rozlišujeme:
Paraplegia: je termín, který popisuje úplnou nebo částečnou paralýzu, která postihuje
dolní končetiny a často trup. Paraplegia
je výsledkem poškození kostní dřeně od
obratle T1 (1. hrudní) dolů. T1 - T12 léze ovlivňují nohy a trup, zatímco L1 - L5 léze
ovlivňují oblasti pod pasem.

Tetraplegia: je termín popisující úplnou nebo částečnou paralýzu od krku dolů zahrnující
4 končetiny a trup. Membrána je spojena s dření skrze nervová vlákna, která se rozprostírají

mezi obratlem C3 – C5. V případě lézí nad touto úrovní může být vyžadováno mechanické
větrání.
3)

MRTVICE nebo SRDEČNÍ INFARKT:

Často smrtelné poškození mozku způsobené zablokováním nebo krvácením mozkových
cév. Některé mozkové tkáně jsou velmi citlivé na přerušení krevního oběhu i po
dobu několika minut a může způsobit paralýzu končetin na straně oblasti léze
(HEMIPLEGIA).
Projevy po mrtvici jsou slabost obličejových svalů, neschopnost mluvit, ztráta kontroly
močového měchýře, potíže s dýcháním a polykáním, paralýza nebo obecné oslabení
pouze jedné strany těla.
Mezi projevy srdečního infarktu patří slabost obličejových svalů, neschopnost mluvit,
ztráta kontroly močového měchýře, potíže s dýcháním a polykáním, paralýza oslabení
jedné strany těla.
4)

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA:

Neurodegenerativní patologie CNS, je prezentována v různých charakteristikách a různých
klinických projevech, jako jsou: potíže s chůzí, paralýza a slepota.
Obvykle se vyskytuje u jedinců ve věku od 20 do 40 let a má nepředvídatelný kurz. Je
způsobena změněnou imunitní odpovědí organismu, která způsobuje poškození
myelinového pouzdra, které pokrývá nervová vlákna.
Problémy s ní související:
Všechny zmíněné patologie představují mnoho dalších problémů, které ovlivňují celý
organismus.
Zejména se budeme věnovat problémy s močovými cestami, proleženiny a problémy s
krevním oběhem. Jsou u zdravotně postiženého při lyžování pod tlakem.

Inkontinence:
Je to neschopnost udržet moč a výkaly v důsledku poruchy nervové soustavy. V tomto
případě bude aplikován katetr, což je tenká trubka z plastového materiálu, která umožňuje
vyprazdňování močového měchýře. Výběr časů a místa pro lyžování je obzvláště
důležitý, aby se zabránilo infekcím a dalším možným problémům s tím souvisejících.

„DECUBITUS SLEEPS“:

Kůže je největším orgánem celého těla a chrání další tkáně tím, že působí jako bariéra proti
mikroorganismům, vodě a chemickým činitelům. Kůže se také podílí na kontrole tělesné
teploty a udržování správné úrovně hydratace. Na základě závažnosti poranění
míchy jsou senzorické informace obvykle blokovány kůží, a proto změny bolesti, tlaku
nebo teploty nejsou déle vnímány. Kůže se proto stává zranitelnější vůči spálení sluncem
nebo ostrým povrchům. V návaznosti na to se také zvyšuje možnost vzniku puchýřů a
vředů, jedná se o léze způsobené prodlouženou nehybností subjektu, což vede ke snížení
množství krve a relativní výživy v oblastech vystavených tlaku.
PROBLÉMY S KREVNÍM OBĚHEM A TERMOREGULACÍ:
pohyb 2/4 končetin je malý nebo neexistuje vůbec a chybí takzvaný sval. Za normálních
okolností by sval napomohl krevnímu oběhu z heripherálních oblastí těla do srdce.
Nicméně, jeho nepřítomnost a přítomnost gravitace způsobuje stagnaci krve a jiných
tekutin v nohou a rukou. Situace sezhoršuje s nepříznivými vnějšími teplotami, které se
na horách vyskytují. Může dojít k snadnému promrznutí osoby.

2.6

SPORT A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ VE ŠKOLÁCH

Sport podporuje soutěživého ducha a přátelství. Není pochyb o tom, že fyzická síla,
vytrvalost, sociální integrace a psychická pohoda se se sportem zvyšují. Pochopení výhod
sportu pro osoby se zdravotním postižením nemůže být tedy obtížné.
Účast ve sportu učí týmové práci, dosažení cílů, zvládnutí porážek a zklamání.
Týmové sporty také umožňují postiženým získat a rozvíjet vůdčí a organizační
schopnosti.
Sport také pomáhá při rozvoji zdravého sebevědomí , zmírňuje deprese a úzkosti.
Inkluzivní příležitosti, které jsou inspirativní, přístupné a smysluplné pro všechny mladé
lidi, jsou základním principem Školních Her.
Vhodný sport pro osoby se zdravotním postižením ve školách:
Existuje mnoho úprav, které
umožňují postiženým
provozovat širokou
individuálních a týmových sportů.
Hlavní sporty, které mohou být praktikovány ve škole jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Basketbal
Tenis
Stolní tenis
Koupání
Lukostřelba
Ruční kolo
Veslování
Lyže

škálu

3
ŠKOLENÍ PRO LYŽAŘSKÉ
INSTRUKTORY: VYBAVENÍ

3.1

LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ

3.1.1 MONOSKI/UNISKI
Monoski se skládá z jedné běžné lyže (vybíráme ji podle váhy a technické vyspělosti lyžaře),
na které je upevněna v silném vázání nosná konstrukce s tzv. skořepinou, ve které je lyžař
posazen. Kostra je vyrobena z hliníkových trubek, skořepina se vyrábí z kevlaru nebo
sklolaminátu. Tyto materiály zajišťují pasivní bezpečnost monoski, to znamená bezpečnost
při pádech. Aktivní bezpečnost je zajištěna dobrými jízdními vlastnostmi monoski, která je
dána konstrukcí a použitím kvalitního nastavitelného plynokapalinového tlumiče. Na
skořepině jsou upevněny podle individuální potřeby lyžaře fixační pásy, které nahrazují
nefunkční svaly (břišní) a fixují nehybné nohy proti případnému nežádoucímu vychýlení.
Stabilitu udržuje monolyžař pomocí tzv. stabilizátorů, což jsou zkrácené, speciálně
upravené francouzské hole zakončené krátkými lyžemi. Stabilizátory slouží k udržení
rovnováhy, při jízdě v obloucích k vyvolání impulsu při zahájení oblouku a nakonec také k
brždění. Lyže na stabilizátorech se dají sklopit, takže lyžaři zároveň slouží jako hůlky k
odpichování dopředu i dozadu. (http://www.monoski.info/index.php/co-je-monoski)
Součástí monoski mohou být i řídítka pro instruktora.
Biski se skládá ze dvou speciálních lyží, na kterých je konstrukce se sedačkou s větší opěrnou
plochou pro lepší usazení lyžaře. Hydraulický zvedák umožňuje jízdu na sedačkové lanovce.
Několik fixačních pásů zajišťuje dokonalé upoutání lyžaře. Součástí konstrukce jsou řídítka,
která instruktorovi umožňují dokonalou kontrolu nad lyžařem.

3.1.2 DUALSKI
Dualski je určena pro lidi, kteří mají postižení nižších končetin.
Umožňuje nezávislé lyžování s pozoruhodnými výkony jako nejlepší zdatní lyžaři.
Snadné lyžování, rychle po ruce a umožňuje rychlé zlepšení.
Plně zavěšený rám umožňuje efektivní lyžování a zcela uspokojí zkušené lyžaře.

3.1.3 BISKI
Biski a skládá se ze dvou speciálních lyží, které jsou spojeny s konstrukcí se sedadlem
navrženým s větší opěrnou plochou pro lepší padnutí a sezení lyžaře.
Hydraulický zvedák je také součástí biski a umožňuje použití na sedačkové lanovce. Na
biski je několik fixačních pásů, které zajišťují dokonalé a bezpečné uchycení lyžaře. Design
biski zahrnuje řídítka pro instruktora, který mu dává dokonalou kontrolu nad biski a biski
lyžařem.

3.1.4 KARTSKI/SNOWKART
Snow'Kart/Snowcart je určen lidem, kteří mají nedostatek síly v horní části těla a / nebo
kteří nemají dostatečnou rovnováhu pro lyžování na Uniski nebo Dualski.

3.1.5 TANDEMSKI/TEMPO DUO GRAND CONFORT
Tandemski je pro lidi, kteří nemohou lyžovat samostatně.
S Tandemski nebo Tempo Duo Grand Confort objevte lyžařské areály v doprovodu
vašeho navigátora, rodiny nebo přátel.

3.1.6 STABILIZÁTORY/PODPĚRY
Stabilizátory / podpěry se skládají:
Kabel upevněný pod rukojetí umožňuje lyžaři přepnout z lyžařské polohy do polohy berle
nebo naopak, v závislosti na zvolené konfiguraci.
Gumová rukojeť nabízí pohodlí a dobrou ovladatelnost.
Je k dispozici několik délek, včetně teleskopického nastavení. Loketní
opěrka je široká a pohodlná.
Úhel špičky lyží je nastavitelný pro následovné zlepšení techniky.

3.1.7 TLUMIČ NÁRAZŮ
Tlumič nárazů je nedílnou součástí mono/Dualski a má za úkol absorbovat drsnost terénu
a změny zatížení nástroje. Vytváří ohýbání na konci křivky jeho kompresí a prodloužení na
začátku křivky, a tím dále poskytuje pohodlí pro lyžaře.
Proto je velmi důležité mít tlumič s personalizovanou pružinou upravený dle hmotnosti
uživatele, povrchu a typu sněhu na kterém se používá.
Existují dva hlavní typy tlumičů.
Hydraulické pružinové tlumiče:
Pocházejí z motocyklového sektoru
Výzkumná a vývojová odvětví studuje speciální hydrauliku pro použití tohoto tlumiče
na lyžařském vybavení. Obvykle představují dvě úpravy (komprese a návrat) nebo tři
pro sofistikovanější (pomalá komprese - rychlá komprese a návrat).
Systém pracuje hydraulicky s použitím tlaku plynu. Olej a plyn jsou odděleny od pístu
zvaného "plovák". Díky široké škále úprav se tlumič dokonale přizpůsobí hmotnosti
sportovce a úrovni jeho dovedností.

Vzduchový/olejový tlumič:
Hlavní charakteristikou olejového tlumiče s vnitřním čerpadlem je práce se vzduchem. Ve
skutečnosti je známý jako "vzduchová a olejová" poduška.
Hlavní rysy jsou:
• Rychlá a praktická adaptace na váhu a úroveň dovednosti lyžaře.
• Což se provádí úpravou tlaku vzduchu uvnitř tlumiče přes čerpadlo.
• Snadné nafouknutí a vyfouknutí tlumiče pomocí čerpadla
• Tlumič nemá možnost řídit svůj návrat ve srovnání s pružinovými tlumiči.

3.2 VÝBĚR MONOSKI, BISKI, DUALSKI...
Monoski, případně biski/uniski jsou kompenzační pomůcky, které umožňují lyžování
osobám s různými druhy tělesného postižení.
Možnost této fyzické aktivity umožňuje těmto lidem zažít něco, co by jinak pro ně bylo
nepřístupné.
Nabízí jim trávit svůj volný čas fyzickou aktivitu na amatérské nebo nejvyšší úrovni v
přírodním prostředí s ostatními lyžaři.
Může být součástí pohybové rehabilitace, která se přenáší do zlepšení zdraví. Jedná se také
o sociální rehabilitaci, protože integruje lyžaře do skupiny lidí s podobnými zájmy.
Monoski je určena pro lyžaře s "lehčím" postižením. Předpokládá dobré fungování svalů
trupu, funkčnost horních končetin a dobrou schopnost koordinovat stabilitu a
rovnováhu.
• Biski/Uniski je přizpůsobena lidem s těžším postižením, špatnou nebo žádnou kontrolou
trupu, sníženou funkčností horních končetin a pro ty, kteří mají horší koordinaci.
• Snow'Kart/Snowcart je určen lidem, kteří mají nedostatek síly v horní části těla a / nebo
kteří nemají dostatečnou rovnováhu pro lyžování s Uniski nebo Dualski.
• Tandemski je pro lidi, kteří nemohou lyžovat samostatně.
•

AKTIVNÍ
LYŽAŘ

DOBRÁ
ROVNOVÁHA
pevnost v
pažích
UNISKI
TEMPO
UNISKI
SCARVER
MONOSKI
MONOSKI
BULLET

SNÍŽENÁ
ROVNOVÁHA
pevnost v pažích

MALÁ
ROVNOVÁHA
pevnost v pažích

TEMPO DUALSKI
BISKI

KARTSKI/SNOWKART

Lidé, kteří nemohou lyžovat samostatně
PASIVNÍ
LYŽAŘ

TANDEM SKI
TEMPO DUO CONFORT
TEMP DUO GRAND CONFORT

3.3

NÁKUP MONOSKI, BISKI, DUALSKI .......

Pro zájemce o lyžování, kteří potřebují tyto kompenzační pomůcky, existují možnosti a
výběr, který by měl být vyřešen před samotným nákupem. Důležité je vyzkoušet si
zařízení v praxi pod vedením zkušeného instruktora a také lyžař osobně.
V sekci reference a odkaz (www.skiforall.eu) najdete lyžařské školy a obchody, kde si
můžete koupit vybavení.

Obrazek 4 training for ski instructors

4
ŠKOLENÍ PRO LYŽAŘSKÉ
INSTRUKTORY: PŘÍPRAVA

4.1

DOPORUČENÍ PRO INSTRUKTORY

Při výuce na monoski je instruktor velmi důležitý. Samozřejmostí je jeho zdatnost.
Důležitější je empatie, schopnost posoudit jak zdravotní tak i psychický stav
monolyžaře a tím přizpůsobit výuku.
Jízdu na sedačkové lanovce je dobré využít na probrání pár základních věcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stylu jízdy (ne všichni tolerují rychlou jízdu, jízdu přes “hopánky“)
zda monolyžaře něco netlačí
vyčištění lyžařských brýlí
vysmrkání
zda mu není chladno
domluva pauzy (pozor na únavu monolyžaře)
humor 
dobrá nálada
motivace

Aby byl spokojený monolyžař , musí být spokojený také instruktor. Abychom předešli
řešení problémů přímo na sjezdovce, máme pro vás pár důležitých rad:
•
•

•

•

•

•

Shorty – krátké lyže cca 120 cm, dle výšky instruktora
Horolezecký sedák-pokud monolyžař samostaně nezvládne jízdu na Pomě, pak se
instruktor pomocí karabiny připoutá ke skořepině monoski a usnadní si tak cestu na
vleku. Doporučujeme skialpinistický sedák (snadnější nasazení sedáku)
Oblečení- je dobré mít na sobě výrazné barvy nebo reflexní prvky. Důležitá je
bezpečnost nás i ostatních lyžařů na svahu. Pokud nás je na svahu více instruktorů je
dobré mít přehled o sobě, kde zrovna jsme.
Lyžařské rukavice- je dobré mít pod lyžařskými rukavicemi tenké prstové rukavice. Při
nakládání monolyžaře, při manipulaci s monoski potřebujeme ruce vytáhnout
z rukavice. Je to prevence před promrznutím rukou.
Nářadí – často se stává, že potřebujeme nářadí k úpravě mechanismu na monoski, k
úpravě nastavení lyží. Doporučujeme mít nářadí u sebe na svahu. Dobrá je ledvinka,
kterou připevníte na skořepinu nebo na řídítka od monoski.
Kapesníky- je dobré mít balíček kapesníku vždy při sobě

4.2

VÝBĚR ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

•

Oblečení - při výběru oblečení lyžaře musíme mít na paměti, že lyžař na monoski nebo
biski bude vyvíjet méně pohybu, než lyžař zdravý a nemůže se tedy stejně účinně
pohybem zahřívat. Oblečení, obuv a doplňky musí být schopné lyžaře udržet v teple a
chránit ho před nepřízni počasí- od velmi nízkých teplot až po silný déšť, který ho může
na sjezdovce potkat. Princip je v zásadě stejný jako u zdravých lyžařů, tedy vrstvené
oblečení, kdy každá vrstva má svůj úkol. První vrstva odvádí pot z těla, druhá vrstva se
stará o termoregulaci a třetí vrstva chrání před nepřízni počasí. Zde je podle nás
nejdůležitější parametr nepromokavost. Ta se udává v milimetrech vodního sloupce,
kterému je materiál schopen odolat. Tedy čím více, tím lépe. Doporučujeme aspoň
10 000 mm, jak u bundy, tak i u kalhot. Sníh se při pádu nebo sněžení může dostat do
skořepiny monoski a pokud by vlhkost prosákla přes vrstvy oblečení, způsobí rychlé
prochladnutí lyžaře.

•

Boty - protože dolní končetiny a chodidla budou proti nepřízni počasí chráněny navíc
ještě fusakem, jediným úkolem bot je udržet teplo. Doporučujeme vyšší botu s dobrou
tepelnou izolací, která je pro lyžaře pohodlná, tzv. Sněhule.

•

Trochu jiná je situace u lyžaře, který používá monoski s pevným krytem dolních
končetin, do kterého se boty nevejdou. Tady s úspěchem používáme péřové papuče,
které byly vyvinuty pro zvýšení tepelného komfortu ve spacích pytlech pro horolezce
v extrémních podmínkách.

Obrázek 1.5 – sněhové boty Obrázek

1.6 – Pěnové pantofle

•

Zimní vak (fusak)- Prodyšný, nepromokavý, omyvatelný a
oděruvzdorný potah. Zvyšuje tepelný komfort lyžaře, chrání pře
nepříznivými vlivy počasí. Výhodou mohou být i našité reflexní
prvky, které zlepšují viditelnost lyžaře na sjezdovce. Pro lyžaře,
který používá monoski či bisky bez pevného krytu nohou je to
nepostradatelná pomůcka.

Chemické ohřívače (hřejivé polštářky) – výborný pomocník na místa, která i přes
veškeré vrstvy oblečení mohou prochladnout. Nejčastěji je
používáme na chodidla a dlaně. Výhodou je dlouhá doba, po
kterou vyvíjejí teplo, a to až 8 hodin, takže se nemůže stát, že by
lyžař na sjezdovce prochladl.

4.3 KARTA INFORMACÍ O LYŽAŘI
Karta pro shromažďování obecných informací o lyžaři
* bude možné stáhnout pdf verzi z website www.skiforall.eu

4.4

VÝBĚR LYŽAŘSKÉ POMŮCKY
Při výběru správné pomůcky se řídíme těmito kritérii:

•
•
•

•

•

•

•
•

4.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.6

Typ tělesného postižení
Jiné zdravotní komplikace
Šířka skořepiny monoski- řídíme se dle šířky vozíku. Je dobré si předem monoski
vyzkoušet než vyjedeme na svah. Vyplatí se v teple vše dobře vyzkoušet, připravit,
nastavit! Nezapomeňte na fusak!
Nastavení výšky podnožky- dbáme na to, aby monolyžaři netlačil okraj skořepiny do
podkolenní jamky. Pokud monolyžař i po úpravě podnožky nemá nohy správně
položení, je dobré na dno fusaku dát overball a tím podložit nohy monolyžaře.
Stabilizátory- je dobré nastavit výšku předem. Zda je monolyžař využije, záleží na typu
tělesného postižení. Je dobré vždy alespoň stabilizátory vyzkoušet. Vždy nám jde o co
největší samostatnost.
Lyžařská přilba a brýle- doporučujeme pro mololyžaře pevnou přilbu (bezpečnost).
Doporučujeme v chladném počasí pod přilbu buď tenkou čepici, nebo kuklu. Vždy
vyzkoušejte předem.
Nastavení lyží- předem si zkontrolujte správné nastavení lyže na monoski a vašich lyží!
Ušetříte si čas a nervy na svahu 
Kontrola vybavenosti monoski- vždy si zkontrolujte, zda jste na nic nezapomněli
(odsedky, karabiny, nářádí).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA LYŽOVÁNÍ
Bezpečnost na prvním místě
Důsledná příprava (obhlédnutí terénu, domluva s obsluhou vleku, dostatek asistentů)
Základní lyžařské pravidla a chování na sjezdovce (lyžař se s nimi nemusel dříve setkat)
Pozor na lyžařův stav (chlad, bolest, únava)
Nepřetěžovat
Nohy v teple
Oblečení (nejlépe nepromokavé, termoprádlo, dobrá zimní obuv)
Pozor na dekubity (sedák v monolyži)
Zábava, zábava, zábava
Cíl: co největší nezávislost (pomáháme tam, kde je třeba)

PŘÍPRAVA

Posazení monolyžaře do monoski, biski
•

Přesun do monolyže nejlépe ve dvou-pod rameny a pod koleny, zasunout monolyžaře
dozadu. Třetího využijeme na přidržení monoski. Dbáme na to, aby fusak a oblečení
nikde netlačilo (zabránění jeho shrnutí – nejčastěji na zádech). Dbáme na řádné zapnutí
všech popruhů.
Suchá příprava

Suchá příprava předchází samotnému zahájení výuky. Cílem je správné nastavení a
manipulace s lyžařskou výzbrojí, koordinace postoje, pohybů a nezbytné rovnováhy
v mono-ski. V ideálním případě by měla probíhat v teple a suchu. Nácvikem
simulovaných pádů a vstávání na rovině získáme dobrý základ pro výkon jízdy na
samotném svahu.
• nácvik pádů: ruce do klína, hlavu přitáhnout na trup, pokud má dítě strach spadnout,
pád simulujeme pomalým položením nebo jen na signál
• nácvik vstávání: lyžaře otočíme tak, aby byla lyže horizontálně se svahem, asistent si
stoupne bokem a přišlápne lyži, uchopením za konstrukci tahem zvedá až do
požadované polohy
•

Přitažení a povolení opěrky
Nastavení : račny, popruhy, zádová opěrka
Základní pozice: při jízdě je zádová opěrka račnou přitažena do pozice mírného
předklonu lyžaře
• Zadní opěrka a sedací část skořepiny je spojena kloubem, kterým se dá různě nastavit
poloha opěrky pomocí ráčny. U monoski se setkáme s
rozdílnou výškou zádové opěrky pro větší oporu podle
míry postižení. Při jízdě na vleku nebo sedačkové lanovce
je horní polovina těla uvolněná, tzn. zadní opěrka je
povolená pro uvolnění předklonu lyžaře.
•
•

Nastavení stupaček
Stupačka připevněná ke skořepině je nastavená tak,
aby nohy byly pokrčené a zadní strana stehen přilnula
k sedačce.

Nastavení stabilizátorů
Nastavení: podpěrka na nohy, výška stabilizátorů (pravý
úhel v lokti při sklopených stabilizátorech)
• Základní pozice: stabilizátory vedle patek bot, ruce a
ramena uvolněné, lokty ohnuté, hlava vzhůru, pohled
vpřed
• Stabilizátory připomínají francouzské hole, na kterých
jsou připevněné malé lyže. Výška stabilizátorů je
nastavitelná dle potřeb lyžaře. Stabilizátory se používají
v otevřené formě k samotné jízdě, udržení rovnováhy a
jízdě na vleku. Sklopené jsou využívány k pohybu po
rovině, do mírného kopce a k obratům. Patky malých
lyží jsou opatřeny destičkou se zuby, která slouží k
dobržďování (při otevřené formě) a při odpichování a
obratech na rovině (při sklopení).
•

Příprava tažného a vypínacího lana pro jízdu
na vleku
Kontrola: ráčny, lanko na vlek (vhodné je mít na lanku
bovden, který zabrání při výstupu zachycení), karabiny,
připnutí sedáku
• Pro jízdu na vleku je připojeno k sedačce tažné zařízení.
Na vlek nastupujeme společně s lyžařem, monoski
držíme za řidítka, současně jsme připoutáni popruhem
lezeckého sedáku za skořepinu. Při nástupu obsluha
vleku zahákne kotvu za tažné zařízení na monoski. Při
výstupu zatáhneme za karabinu tažného zařízení a
odepneme popruh. Monoski se uvolní z kotvy a umožní
odjezd z místa výstupu.
•

Příprava tažného a vypínacího lana pro
lanovku
Kontrola: ráčny, odjištění aretace
Mono-ski jsou konstruovány tak, že odjištěním
aretace vyzvedneme mono-ski do nástupní
pozice nad úroveň sedačky. Sedačku necháme
najet pod mono-ski. Sklopením do základní
pozice mono-ski dosedne na sedačku. Po
nasednutí na lanovku lyžaři mírně zakloníme
hlavu, abychom přiklopili bezpečnostní zábradlí.
Zpočátku je vhodné mít na dopomoc více
asistentů při nástupu a výstupu s mono-ski.
Než se vydáme do nástupního prostoru
sedačkové lanovky, vše s lyžařem předem
nanečisto vyzkoušíme. Obsluha vleku musí o
monolyžaři vědět a při nástupu a výstupu je lepší,
když lanovku zpomalí.
Instruktor je při výuce na monoski velice důležitý.
Dává lyžaři nejen cenné rady, ale důležitá je taky
osobní dopomoc. Proto je nezbytné, aby byl
instruktor schopný lyžař a byl fyzicky zdatný. To
jak se bude lyžování klientu líbit, je částečně i na
nás. Pokud působíme jistě, víme, co děláme a
jsme empatičtí, je to velký krok k tomu, aby si to
klient užil.
4.7

DRŽENÍ TĚLA

Polohu našeho těla v prostoru nazýváme držením těla. Správné držení těla nevytváří
svalové napětí a přetížení kloubů.
Informace, které přispívají k udržení správného držení těla, pocházejí z vizuálních,
sluchových, vestibulárních, okluzálních (čelistních kloubů), lingválních a receptorů
choditel.
Narušení pouze jedné ze zmiňovaných úrovní vytváří nerovnováhu v celém systému, a tedy
v celém těle.
Dobrému držení těla u lidí s morkovou lézí prospívá:
•
•
•
•
•

Pohodlí
Rovnováha
Kontrola motorických pozůstatků
Rozložení tlaku na sedadle
Uvolnění tlaků

Správné držení těla na Monoski je dosaženo umístěním osoby správným způsobem s
následující pozorností:
•

Výběr správné

výšky opěradla podle výšky léze

•

Použití podušky z „pomalého paměťového“ materiálu

•

Správné upevnění všech držících pásů

•

Nastavení sklonu opěradla (rameno musí být kolmé ke
středu nástavce)

•

Umístění nohou tak, aby byla zajištěna rovnováha trupu i pro osoby s malým
motorickým zbytkem .

4.8

VÝBĚR SJEZDOVKY

Pro kvalitní výcvik je důležitý výběr vhodné sjezdovky. Pro začátečníky doporučujeme
mírnější svah, který je dostatečně široký.
• Preferujeme osobní návštěvu lyžařského areálu k posouzení vhodnosti sjezdovek a
konkrétní domluvě s provozovatelem areálu.
• Důležitá je domluva přímo s vlekaři – konkrétní dopomoc při nasedání a vysedání
z vleku nebo sedačkové lanovky.
•

4.9
•

•

•

•
•

•

•

•

•

TIPY PRO MONOSKI INSTRUKTORY
Vždy se ujistěte, že se osoba na monoski cítí pohodlně, není ji zima, není unavená nebo
nemá žádný jiný problém. I když si můžeme myslet, že nám sama řekne, že něco není v
pořádku, osoba může mnohdy jen mlčet a mluví pouze tehdy, když už situace bude pro
ni nesnesitelná.
Zeptejte se nebo zkontrolujte lyžařovo oblečení, zda mu dobře sedí a vyhovuje mu.
Zvláště kalhoty mohou sklouznout, zatímco zdravotně postižená osoba se snaží najít
pohodlné posezení v monoski sedačce.
Správné utahování pásů. Nohy nebo tělo lyžaře lze utáhnout více na jednu stranu
monoski, což způsobí, že gravitační střed nebude uprostřed a lyžař bude mít problém s
rovnováhou.
Než půjdete na monoski, zkontrolujte dostupnost místa, kam chcete jít. Nejen lyžařské
sjezdovky a dostupnost vleků, ale také dostupnost toalet, restaurací a pokladny.
Pokud je na začátku lyžařského vleku otáčivý turniket, zjistěte, zda existuje jiný volný
způsob, jak se dostat k vleku. Pokud neexistuje jiná cesta, nebude pravděpodobně
možné, aby se lyžař dostal na lyžařský vlek.
Než vstoupíte do areálu lyžařského vleku, zkontrolujte, zda provozovatelé lyžařských
vleků mají nějaké informace nebo zkušenosti s lyžařem na monoski. Pokud ne,
vysvětlete jim, jaký druh pomoci potřebujete.
Provozovatel lyžařského střediska a lyžařského vleku může omezit počet monoski
lyžařů v areálu. Tato situace může nastat u slabšího motoru lyžařského vleku, nebo
nebezpečím nehody lyžařů na monoski a ostatních lyžařů, pokud je kapacita lyžařského
svahu malá a omezená.
Zdravotně postižený lyžař se může soustředit na své lyžování tak, že může přehlídnout
nebezpečnou situaci na sjezdovce. Z tohoto důvodu je lepší, když instruktor předem
zvolí nějaký signál (např. dvakrát poklepání po rameni), což znamená - zastavte.
Na lyžařském vleku (poma, kotva) by měl instruktor jet první před lyžařem. Tímto
způsobem může vždy poskytnout rychlou pomoc lyžaři v případě, že spadne z vleku
nebo mu může pomoci s vystupováním z lanovky.

5
ŠKOLENÍ PRO
LYŽAŘSKÉ
INSTRUKTORY

5.1 HLAVNÍ TECHNICKÁ TERMINOLOGIE
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

Anatomické osy: máme na mysli imaginární linie, kolem kterých dochází k pohybům
těla. Hlavní osy těla jsou:
Podélná osa: je to imaginární čára, která prochází tělem shora dolů (od horní části hlavy
k pánvi).
Příčná osa: je to čára, která prochází tělem zprava doleva, rovnoběžná se zemí a kolmá k
podélné ose.
Sagitální osa: je to čára, která prochází tělem zepředu dozadu, kolmo k ostatním dvěma
osám.
ROVNOVÁHA: je stav, ve kterém se lyžař ocitá, když výsledná síla působící na něj
spadá do obvodu lyžařské opěrné základny.
ZÁKLADNÍ POZICE: je ergonomická poloha, kterou lyžař přebírá při uklouznutí, což
mu umožňuje udržet si centrální polohu. Lyžař má pozici s mírně zakřiveným trupem
(kyphotický), ramena pokrčená a vzdálená od trupu. Výložníky jsou roztažené a
podložky musí brzdit, aby se snížila rychlost.
STŘEDOVOST: stav, kdy síly použité na těžiště lyžaře spadají do obvodu opěrné
základny „uniski”.
STŘED GRAVITACE/TĚŽIŠTĚ: bod, který představuje sílu váhy vzhledem k různým částem
tělesa. Těžiště se nachází na úrovni pupku v centrální oblasti pánve. Všechny síly
působící na lyžaře jsou aplikovány na gravitaci nebo těžiště.
BOD UZAVŘENÍ KŘIVKY: bod, který se shoduje se změnou hran, při které lyže dokončily
dokončení předchozí křivky a musí začínat další křivku
PŘILNAVOST HRAN: Jedná se o úhel tvořený příčnou osou lyže.
UVNITŘ-VNĚ / Z KOPCE-DO KOPCE/ DOPRAVA-DOLEVA: tyto termíny určují umístění
lyžaře na sněhu.
Pokud je lyžař na diagonále s ohledem na sjezdovku, používá se terminologie "z kopce
do kopce" . Pokud je na svahu nebo na jeho úrovni, používá se "doprava doleva" . Při
jízdě po zakřivené trati se používá " dovnitř, ven. "
Při změně hrany mění lyžař směr tratě.
MODULACE SÍLY: Schopnost měřit kontrakci svalů a řídit síly a setrvačnost, které
působí na lyžaře.
ORIENTACE ČÁSTÍ TĚLA: Části těla se mohou otáčet ve směru
křivky různými
způsoby (před nebo po, více či méně) s různými úhlovými rychlostmi: v závislosti na
technické úrovni lyžaře a dráhy křivky, kterou je třeba provést. Rotace různých
částí těla, prováděné s různým směrem a časováním, určuje realizaci dráhy křivky
ROTACE: rotace spodní části „monoski” tak, aby lyže změnily směr.

5.2 PLÁNOVÁNÍ VÝUKY - METODIKA A CVIČENÍ
5.2.1 Nácvik na rovině
Pro dobrý základ je podstatná práce na rovině. Cvičením na rovině se rozvíjí nezbytná
rovnováha, kontrola lyže a rotační dovednosti potřebné k obloukům.
Nácvik pádů: Ruce do klína, hlavu přitáhnout na trup. Pokud má klient strach spadnout,
pád simulujeme pomalým položením na sníh nebo jen na signál.
Nácvik vstávání: Za pomocí asistence - lyžaře musíme otočit tak, aby lyže byla kolmo
ke spádnici. Lyžař si sklopí stabilizátory, asistent si stoupne bokem a přišlápne lyži. Lyžař
podá bližší stabilizátor asistentovi, který ho za něj pomalu vytahuje a druhým si zároveň
může dopomoci zvednout se oporou o sníh. Nedoporučujeme zvedat monoski za
řídítka, protože působením síly, která není v ose vázání, většinou dochází k rotaci
konstrukce vůči lyži a tím i k vypnutí bezpečnostního vázání.
Obrázek 7.1 - Vstávání s dopomocí instruktora (automechanik-junior-monoski-blog.cz)

Bez asistence - tímto způsobem jsou schopni vstát jen zkušení lyžaři převážně s lehčím
tělesným postižením (paraplegie, amputace). Lyžař musí lyži otočit do správného směru
a sklopit stabilizátory. Lyžař se nadzvedne na spodní ruce, stabilizátorem druhé ruky se
bude odtlačovat směrem od svahu. Po dostatečném odtlačení, chytne spodní ruka
stabilizátor a dokoná pohyb o opřený spodní stabilizátor až do požadované polohy.
Samostatné vstávání je dobré z počátku trénovat na prudším kopci.
Rozcvička: Je dobré lyžaře naučit, jak se před každým ježděním či tréninkem rozcvičit.
Rozcvičku u začátečníků je lepší provádět s asistentem a jeho případnou dopomocí.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cvičení:
Simulované pády a zvedání (bezpečnost!)
Rovnováha se stabilizátory na místě - náklony dopředu, dozadu, do boku
Nazvedávání na sklopených stabilizátorech - stabilizátory vedle těla, odlehčení středu
lyže
Hvězdicový obrat: o se sklopenými stabilizátory opřenými vedle těla o střed zůstává na
stejném místě o otáčení okolo patky o otáčení okolo špičky
Posuny dopředu a vzad se sklopenými stabilizátory
Posuny dopředu a vzad s otevřenými stabilizátory (za pomocí vnitřní strany lyžiček)
Odpichování vpřed
Odpichování vzad

•

V základní pozici táhnutí za lano- jeden asistent tahá na laně, druhý jistí lyžaře zezadu za
skořepinu
Rozcvičení je důležitá i u lyžařů s těžším postižením. Dopomoc instruktora je nutná
z důvodu menší soběstačnosti lyžaře, pro jeho větší bezpečnost a také pro kontrolu
správného provedení cviků.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cvičení:
Úklony hlavy do stran (možná fixace ramen ze strany instruktora), předklon diagonálně,
kroužení hlavou bez výrazného záklonu hlavy, vytáčení hlavy
Kroužení ramen oboustranně (s pažemi v připažení), varianta celé paže, do protipohybu
apod.
Vzpažení jednostranně s následným maximálním zapažením (s akcentem na šetrné a
bezpečné dotažení do maximálního rozsahu ze strany instruktora)
Vzpažení jednostranně do maxima s rotací trupu
Vzpažení jednostranně s následným úklonem trupu (možná fixace pánve na
protahované straně ze strany instruktora)
Max. předklon se střídavým vytažením HKK (možné dotažení ze strany instruktora na
lopatky)
HKK v upažení – rotace paží do protipohybu se současnou rotací hlavy (spinální cvičení)
Rotace trupu – HHK flektované na hrudníku

5.2.2 Jízda po spádnici
Nácvik jízdy po spádnici provádíme na mírném kopci,
nejlépe do mírného protisvahu nebo dojezdem do
roviny. Pro začátek je lepší neustála dopomoc
asistenta. Je pak na jeho zvážení, zda může lyžaře
nechat při jízdě samostatného. Lze použít i lano, které
dáme klientovi přes břišní pás. Pokud si ho necháme
nakrátko, můžeme zabránit i pádu a kontrolovat rychlost. Příliš mnoho pádů, by mohlo
začátečníku lyžování znechutit.
Jízda začátečníka na laně s instruktorem (www.monoski.info)
Jízda v základní poloze: Jízdu začínáme v základní poloze natočením špičky směrem ke
spádnici. Tělo uvolněné, stabilizátory mírně vpřed, trup mírně dopředu, pohled směřuje
před sebe. Brždění pomocí stabilizátorů: Při jízdě z mírného kopce můžeme zastavit
pomocí postavení stabilizátorů na patky a zatlačením na ně nebo postavením do
„pluhu.“ Zpomalování pomocí stabilizátorů: Stejný princip jako při brzdění.

Cvičení:
• jízda do samotného zastavení
• jízda se zpomalováním a opětným zrychlením

•
•
•
•
•

jízda do zastavení pomocí brzdění
jízda do zastavení a opětovné rozjetí
předsouváním stabilizátorů dopředu a zpět
zvedání jednoho a druhého stabilizátoru (musíme přenést váhu na druhou stranu)
zvednutí obou stabilizátorů (jen pokud si je lyžař jistý)

5.2.3 Jízda šikmo svahem
Pro jízdu šikmo svahem zvolíme mírnější terén. Zopakujeme lyžaři základní postavení a
popíšeme postavení v jízdě šikmo svahem. Lyže je postavena na hranu, stabilizátory
pomáhají udržovat rovnováhu, směřují ve směru jízdy a jsou mírně před tělem. Váha těla
je lehce přenesena ke svahu, trup směřuje mírně z kopce. Pohled směřuje ve směru jízdy.
Nácvik oblouků
Oblouky nacvičujeme vždy nejlépe s asistencí. Asistent dopomůže v určité fázi s
náklonem do oblouku a tím tak umožní procítit lyžaři správné provedení. Oblouk
můžeme rozdělit na tři fáze: nasazení oblouku, vedení oblouku a ukončení. Zdroje
uvádějí rozdílné fáze a občas bývá uvedena ještě jedna- přechodová nebo mezi
oblouková.
Nácvik oblouků:
• oblouk ke svahu do zastavení
• oblouk ze spádnice
• oblouk přes spádnici
Navazované oblouky
Před samotným nácvikem oblouků vysvětlíme lyžařům techniku zatáčení. Základní
postoj- otevírání dveří (natáhnutí paže, vyjetí stabilizátoru mírně od lyže, vytočení
zápěstí)- náklon (přenesení váhy na bok) – předklon (přenesení váhy na přední část
lyže)- návrat do základního postoje. Upozorníme lyžaře, aby nebyl moc strnulý a snažil
se u uvolnění. Často se stává, že má lokty blízko u skořepiny. Proto se vžil výraz- „neseme
melouny“ (lokty dál a výš od skořepiny). Oblouk ke svahu do zastavení (Brzděni pomocí
oblouku) Tento oblouk zahajujeme jízdou šikmo svahem. Jízda šikmo svahempřenesení váhy na horní hranu lyže- mírný předklon - otevření dveří- do zastavenínarovnání do základní polohy.
Cvičení:
• několik oblouků do zastavení na jednu a pak druhou stranu
• přehnaná práce stabilizátorů (lyžař zjistí, co lyže dělá v různém postavení stabilizátoru)
• přehnané a urychlené přenesení váhy
Oblouk ze spádnice
Tato fáze bývá pro lyžaře obtížná. Lyžař se postaví směrem po spádnici (čelem z kopce).
Lyže jede po skluznici a lyžař ji musí dostat na hranu. Základní postavení (po spádnici)rozjezd- přenesení váhy- otevření dveří- předklon- do zastavení.

Cvičení:
• jízda po spádnici za pomocí lana (asistent koriguje rychlost jízdy)
• jízda po spádnici za pomocí lana s mírným náznakem oblouku, návrat do základní pozice
(obě strany)
• několik oblouků do zastavení na obě strany
Oblouk přes spádnici
Lyžař zahájí jízdu šikmo svahem v základním postavení. Pro zahájení oblouku předsune
spodní stabilizátor, pohled směřuje z kopce a lyže se stáčí směrem ke spádnici. Pak
následuje přenesení váhy na vnitřní hranu lyže, otevření dveří (vysunutí stabilizátoru),
předklon a dotočení oblouku.
Cvičení:
• stočení do spádnice a zpět
• kratší a delší oblouk

Navazované oblouky
S navazovanými oblouky začínáme, pokud lyžař
dobře ovládá oblouk přes spádnici na obě dvě strany.
Nejlépe trénovat na svahu, který je lyžaři dobře
známý. Mezi oblouky dbát na vracení se do základní
polohy a práci trupu.
Obrázek
7.2
(www.monoski.info.cz)

Cvičení:
• slalom
• velikosti oblouků
• změna terénu

Navazování

oblouků

Dalším krokem jsou carvingové oblouky. Při
carvingovém oblouku se lyže v oblouku
nedostává na skluznici, ale jede po hranách. K
tomuto stylu jízdy se dopracují jen pokročilí
lyžaři, kteří bez problému zvládají smýkané
oblouky. Ze začátku je dobré jet s lyžařem a
držet ho zezadu za monoski a dopomoci mu s
náklonem a přechodem do dalšího oblouku.
Obrázek 7.3 – Carving (https://commons.wikimedia.org
/wiki/ File:Philipp_Bonadimann_Monoskibob.jpg)

5.2.4 Jízda s těžce postiženým lyžařem
Jsou lyžaři, kteří díky svému postižení nic z výše uvedené metodiky nezvládnou. Není
v jejich možnostech pokusit se ani o částečně samostatnou jízdu. Nicméně i těmto
zájemcům nemusí být lyžování odepřeno. Pokud má lyžař alespoň částečně zachovány
svaly trupu, pomáhá instruktorovi náklonem trupu do směru jízdy a zlepšuje tím
provedení zatáčení. V tomto případě spolu musí lyžař i instruktor komunikovatinstruktor vydává povel, na který lyžař reaguje nakloněním trupu. Osvědčil ne nám povel
“A hop!“ Krátký, jasný a stručný. Podle pozice na sjezdovce lyžař dokáže zatočit na
správnou stranu- z okraje sjezdovky do jejího středu. Naopak nemáme moc dobré
zkušenosti s povely „Levá!“ nebo „Pravá!“ Někteří lyžaři si dokáží plést strany a v dobré
víře se snaží zatáčet na opačnou stranu, než je třeba. Instruktor má potom více práce
s udržením správného směru.
Na konec lyžař, který není schopen pracovat se svými svaly vůbec, který se nemůže do výuky
aktivně fyzicky zapojit, protože mu to jeho zdravotní stav neumožňuje. Tady zůstává veškerá
aktivita na straně instruktora, lyžař je pasivní, veze se „jako v kočárku“. Na jednu stranu je to
pro instruktora fyzicky náročnější, na druhou stranu se vyhýbá situacím, kdy lyžař provede
nějaký nečekaný manévr, který musí instruktor korigovat. Je samozřejmě důležité s klientem
průběžně komunikovat, zjišťovat, jestli je vše v pořádku a ujišťovat se o jeho tepelném
komfortu, pohodlném sezení, případných otlacích, úpravách výstroje, vhodném stylu jízdy
apod. Případné nedostatky upravovat. Přestože je lyžař pasivní a do jízdy nezasahuje, jeho
emoční prožitek může být stejný, ne – li větší, než u lyžaře aktivního. A o pozitivní emoční
prožitek a radost z jízdy, nám jde v tomto případě především.

Obrázek 7.4 - Instruktor s pasivním lyžařem
(www.freizeit.pso)

Obrázek 7.5 - Instruktor s pasivním lyžařem
(www.sailinc.org)

5.3 ÚROVEŇ LYŽOVÁNÍ
5.3.1 ÚROVEŇ ZAČÁTEČNÍKŮ
ÚROVEŇ ZAČÁTEČNÍKŮ: ZÁKLADNÍ

Účel: bezpečný sestup s kontrolou rychlosti a změn směru.
Svah: Mírně šikmý svah s plochým začátkem a koncem.
Dovednosti, které mají být rozvíjeny:
• udržení rovnováhy (sestup, tlačení na podpěry).
• regulace rychlosti (sestup, zvýšení nebo snížení tlaku na podpěry).
• změna směru (zatočení, změna směru).
ÚROVEŇ ZAČÁTEČNÍKŮ: POKROČILÉ

Účel: provedení řady změn směru pomocí tlaku na podpěry.
Svah: mírný sklon.
Dovednosti, které mají být rozvíjeny:
• úhlení (změny směru od zatočení k pádu, z pádu na zatáčení).

5.3.2 STŘEDNÍ ÚROVEŇ
STŘEDNÍ ÚROVEŇ: ZÁKLADNÍ

Účel: pochopení jak provádět různé změny směru spojené s řízením rychlosti a postupným
ovládáním tlaku podpěr.
Svah: mírný nebo střední sklon.
Dovednosti, které mají být rozvíjeny:
• Tlak na podpěry (při přejezdu, vyvíjení většího tlaku na stoupání podpěrek).
• Ovládání hran (zatáčení a klouzání).
• Učení se základnímu zatočení (sestup, traverzování).
• Ovládání trupu ve fázi zatáčení.
STŘEDNÍ ÚROVEŇ: POKROČILÉ

Účel: porozumění jak zlepšovat různé zatáčení, přesnější lyžování v různém rytmu a čase.
Svah: střední svah, také i strmý (červené svahy).
Dovednosti, které mají být rozvíjeny:
• Aktivní hranění
• Nasměrování lyží („Kristiania turn“ traverzování dolů z kopce vždy po okraji
svahu).
• Provádění různých oblouků (sekvence středních, velkých, krátkých).

5.3.3 POKROČILÁ ÚROVEŇ
POKROČILÁ ÚROVEŇ: ZÁKLADNÍ

Účel: pochopit, jak vytvořit různé zatáčení (na hraně), s různými oblouky a na jakémkoli
typu svahu.
Svah: může se změnit ze střední nebo snadné na obtížnější; s přihlédnutím k oblouku
křivky, optimální
rychlosti postupu, technickým dovednostem a psycho-fyzické
kondici lyžaře.
Dovednosti, které mají být rozvíjeny:
• Udržování centrální polohy.
• Zvýšená koordinace při používání podpěrek (boty outrigger u rovnoběžné se sněhem).
• Přizpůsobení různým obloukům (několik oblouků provedených v krátko-velký-střední
oblouk).
POKROČILÁ ÚROVEŇ: TOP

Účel: porozumění, jak vytvořit konkurenční zatáčení s rychlostí a s různými oblouky, které
mohou vytvořit základ závodní úrovně
Svah: může se změnit ze středně snadné na velmi strmé a na jakýkoliv typ sněhu. Stopy:
červená- černá.
Dovednosti, které mají být rozvíjeny:
• Zlepšení motorického gesta (soutěžní zatáčení od diagonálního po z kopce dolů)
• Zachování středové pozice v dobré rychlosti (boty rovnoběžně se sněhem).
• Přizpůsobení různým obloukům (různé soutěžní zatáčky s krátkými-velkými- středními
oblouky).

6
ZPĚTNÁ VAZBA OD UČITELŮ A
TRENÉRA

Tento průvodce byl přečten a oceněn různými instruktory, kteří sdíleli naši práci.
Od této sezóny bude testován v praxi a bude vydána zpráva, která bude zahrnuta do
odkazů a referencí (www.skiforall.eu)

7
KLÍČOVÉ ZÁVĚRY

Závěr
Po dvou letech spolupráce mezi šesti různými evropskými organizacemi ze čtyř zemí dosáhl
projekt „Ski for all“ svého prvního kroku. Proto jsme rádi, že můžeme předložit konečný
výsledek "Průvodce pro vzdělávání učitelů a trenérů v lyžařských činnostech pro osoby se
zdravotním postižením", které jsou připraveny k šíření mezi evropskou sítí a naší asociativní
prací.
Zkušení lyžařští trenéři s monoski /dualski se spojili s nevládními organizacemi a pro lidi se
spina bifida a hydrocefalus šíří informace a své zkušenosti o nových technikách lyžování
osob se zdravotním postižením. Projekt je založen na myšlence začlenění lidí do sportu,
ať už se zdravotním postižením a anebo bez něj.
Jak je uvedeno v úvodu tohoto dokumentu, článek 30 Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením)1 stanoví,
že země, které úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením schválily, by měly
aktivně podporovat účast osob se zdravotním postižením na sportovních a fyzických
aktivitách. Průvodce projektu „Ski for all“ jsou velmi užitečným nástrojem k dosažení
skutečné implementace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
Některé z osvědčených postupů dosažených v rámci tohoto projektu jsou:
1.
2.
3.
4.
5.

Lyžařští instruktoři se zdravotním postižením implementují výuku pro lyžařské
trenéry bez postižení
Spolupráce a koprodukce společných postupů mezi různými evropskými partnery
Organizace táborů pro osoby se zdravotním postižením i bez něj, pořádání
společných sportovních akcí, včetně lyžování ve školách
Zpětná vazba od trenérů s ohledem na jejich dlouholeté zkušenosti s lyžařskou
praxí, včetně dual a monoski.
Shromáždění informací od zkušených lyžařských trenérů a mladých účastníků
tréninků

Prostřednictvím tohoto průvodce projekt „SkiforAll“ a jeho partneři zavádějí novou
perspektivu a budoucnost sportu založenou na programu úplného začlenění na evropské
úrovni.
Podle toho by Evropská unie měla pokračovat ve financování inkluzivních projektů,
jako je SkiforAll, aby byla v souladu s právy osob se zdravotním postižením zahrnutými
do Úmluvy osn o právech osob se zdravotním postižením, která jsou obsažena v Úmluvě
o právech osob se zdravotním postižením. Tímto způsobem bychom pokračovali v
podpoře inkluzivních sportovních programů ve školách a učili děti různých evropských
zemí o významu začlenění.

1

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx

8
ODKAZY A ODKAZY

Odkazy a odkazy budou vloženy na webové stránky, které mají být vždy aktualizovány a
aktuální www.skiforall.eu

This project has been funded with support from the European Commission.
Tato publikace "Pokyny pro vzdělávání učitelů a trenérů v lyžařských činnostech pro osoby
se zdravotním postižením " odráží pouze
názory autora a Komise nemůže nést
odpovědnost za jakékoli použití informací v nich obsažených.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
POKYNY PRO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A TRENÉRŮ V
LYŽAŘSKÝCH AKTIVITÁch PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
https://www.skiforall.eu/

